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Prezados,
 
A Gestão Participação 2015-2017 do Conselho Regional de 
Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC), com o apoio do Conselho 
Federal de Enfermagem (Cofen) por meio do Projeto de Capacitação 
Permanente do Departamento de Fiscalização e Ética (Defise), 
apresenta esta publicação que busca sistematizar em um único 
compêndio o material necessário para nortear as ações de fiscalização 
das atividades profissionais no âmbito de suas atribuições e jurisdição.

Trata-se de uma publicação em formato de fichário, que reunirá as 
principais Normas de Fiscalização no âmbito do Coren/SC, e destina-se 
especialmente aos Enfermeiros Fiscais do Conselho. Tem como 
objetivo fixar critérios e normas para o dia a dia da fiscalização do 
exercício profissional de Enfermagem no Estado de Santa Catarina, 
subsidiando a equipe de fiscalização para o exercício eficaz e eficiente.

Ressalta-se que a atividade fiscalizatória representa uma das principais 
funções do Conselho Regional de Enfermagem para garantir à 
sociedade que a assistência seja prestada por profissionais habilitados, 
com segurança e qualidade, em conformidade com a legislação.

A fiscalização do Exercício profissional que tem como base uma 
concepção de processo educativo, onde o estímulo aos valores éticos 
e legais assume um papel preponderante e valoriza o processo de 
trabalho da Enfermagem. Assim, a ação do fiscal é um procedimento 
administrativo que segue os princípios da administração pública e, 
tem a finalidade de zelar pelo cumprimento da legislação em defesa 
da profissão e da sociedade. 

Esta publicação, elaborada pelos Enfermeiros Fiscais e sistematizado 
pela Coordenação do Projeto de Capacitação do Defise, contemplando 
temáticas como os Procedimentos Operacionais Padrões do Defise, 
Legislação da Enfermagem, dentre outras. 
O modelo escolhido em forma de fichário possibilita a atualização 
constante com inserção de novas normatizações ou substituição. A 
primeira etapa da publicação estreia com a confecção do fichário 
personalizado e conforme os conteúdos fiquem prontos serão 
impressos e encaminhados para indexação ao fichário.

Enfermeira Msc. Helga Regina Bresciani
Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC)
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MISSÃO, VISÃO E VALORES DO COREN/SC

Atuar na normatização, na fiscalização do exercício 
profissional, na defesa e autonomia da Enfermagem, em 
beneficio da Sociedade.

Ser reconhecido entre as autarquias pela pró-atividade da 
gestão e perante a Categoria de Enfermagem no 
comprometimento, valorização e fortalecimento da profissão.

Transparência, Legalidade, Legitimidade, Responsabilidade 
Social, Celeridade, Economicidade, Ética, Solidariedade e 
Justiça.

MISSÃO

VISÃO

VALORES
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ATIVIDADES PRÉVIAS ÀS AÇÕES DE INSPEÇÃO  
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Data da criação: 05/2016
Data validação: 05/2016 
Código: POP 001 Fiscalização
Homologado Plenário ROP: 543/2016 
em 21/07/2016

Elaborado por: Enfermeiros Fiscais Coren/SC
Departamento: Departamento de 
Fiscalização e Ética do Coren/SC
Nº versão atual: 001/2016.

POP 001 - ATIVIDADES PRÉVIAS ÀS AÇÕES DE INSPEÇÃO  

I. OBJETIVO

Estabelecer as atividades desenvolvidas 
previamente às ações de  inspeção.

II.PESSOAL/ABRANGÊNCIA 

Enfermeiros Fiscais. 
Coordenação de Fiscalização e Ética do Coren/SC .

III. INSTRUÇÕES 

1. Programar as inspeções nas instituições conforme 
o planejamento, cronograma e memorando de 
designação da Coordenação da Fiscalização 
(Apêndice 1).

Observação: Possíveis exceções serão apontadas 
pela Coordenação de Fiscalização.   

2.  As prioridades das inspeções estão definidas no 
planejamento e incluem: 
a)  Realização das  inspeções referentes a meta; 
b) Atendimento às solicitações de denúncia; 
c) Atendimento às solicitações de outros órgãos tais 
como Ministério Público.

3. Planejar a data e horário da inspeção, sem 
agendar com as instituições. Observar 
preferencialmente o horário de trabalho do 
Enfermeiro Responsável Técnico (RT) e/ou 
coordenador da unidade.

Observação: O agendamento da inspeção poderá 
ser realizado nas instituições que solicitaram ações 
de fiscalização, nos locais de difícil acesso e 
conforme necessidades especiais.  

4. Previamente à inspeção o fiscal deverá conhecer o 
histórico da instituição e se existe Enfermeiro RT 

certificado pelo Coren/SC; analisar Processos 
Administrativos da Fiscalização (PAD) em 
andamento e/ou arquivado para subsídio da ação 
prevista. 

5. O fluxograma - Tramitação PAD Fiscalização  
(apêndice 02).

IV. REFERÊNCIAS

SÃO PAULO. Conselho Regional de  Enfermagem 
Coren/SP. Manual de Procedimentos Operacionais 
Padrão (POP)  da  Gerencia de Fiscalização do 
COREN/São Paulo,  2013.

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem – Cofen. 
Manual de Fiscalização Cofen/Conselhos Regionais. 
2011. 52p.
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Departamento: Departamento de 
Fiscalização e Ética do Coren/SC
Nº versão atual: 001/2016.

APÊNDICE 1

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Memorando Coren/SC/DEFISE N° XXXX/ 20XX
   

XXXX, XXXX de XXXX de 20XX.
PAD:
De: Coordenação do Departamento de Fiscalização
Para o(s) Fiscal(s):
Assunto: Designação para fiscalização no período de XXXX a XXXX de XXXX de 20XX.

Deverá ser realizada no período supra citado, conforme lei n° 9.784/99, fiscalização no(a) XXXX, no 
Município de XXXX, devendo para tanto ser entregue o PAD, no prazo de XXXX dias.

Atenciosamente,

Assinatura

Av. 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
www.corensc.gov.br
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FLUXO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE FISCALIZAÇÃO (PAD) NO DEFISE
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Coordenação

Boletim de inspeção ou 
termo de fiscalização

Realizar despacho à
coordenação solicitando e 

justificando o “arquivamento”

Auto de infração (SN)

Emitir notificação

Notificação administrativa (SN)

Elaborar relatório 
circunstanciado

Acostar ao PAD os documentos emitidos e 
recebidos na fiscalização  com termo de juntada

Fazer contato com a instituição, alertando 
término do prazo da notificação

Aguardar prazo fornecido na notificação

Boletim de inspeção ou 
termo de fiscalização

Realizar inspeção de retorno no prazo de designação

Elaborar relatório circunstanciado de retorno

Realizar relatório 
conclusivo e despacho 
do PAD à coordenação 

informando itens 
não cumpridos

Realizar inspeção

Irregularidades?

SimNão

Encaminhar memorando ao fiscal 
designado para inspeção

A coordenação analisará processo e
encaminhará ao DEJUR

Encaminhar relatório (ofício) ao gestor da 
instituição e RT via correios, em envelope 
único e com AR. Aguardar confirmação e 
anexar AR e termo de juntada ao PAD

Encaminhar relatório (ofício) ao gestor da 
instituição e RT via correios, em envelope 
único e com AR. Aguardar confirmação e 
anexar AR e termo de juntada ao PAD

Irregularidades sanadas?

NãoSim
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Nº versão atual: 001/2016.

POP 002 - MONTAGEM DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE FISCALIZAÇÃO 

I. OBJETIVO

Estabelecer a ordem, o preenchimento e a utilização 
dos documentos que compõem o Processo 
Administrativo (PAD).

II.PESSOAL/ABRANGÊNCIA 

Enfermeiros Fiscais/ Santa Catarina.
Coordenação de Fiscalização.

III. INSTRUÇÕES 

O PAD segue a sequencia documental conforme 
check list (Apêndice 01).
 
1. CAPA
a) preencher com o número de PAD, nome da 
instituição, Coordenação de fiscalização, Enfermeiro 
Fiscal, Cidade, subseção.

2. TERMO DE AUTUAÇÃO 
a) Este termo será a primeira folha do PAD que 
deverá conter data da emissão do termo; número e 
ano do PAD; número de folhas autuadas, assinatura e 
carimbo pelo responsável por sua abertura. (Anexo 
1).

3. MOTIVAÇÃO DO PAD (Planejamento, denúncia, 
etc).

4. MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO 

a) Este documento deverá ser preenchido pela 
coordenadora da fiscalização, com a data de 
emissão, o número e ano do PAD, fiscal designado, 
descrição da ação a ser realizada; (Anexo 2) razão 
social da instituição, prazo para realização da ação, 
local (município), assinatura e carimbo do emissor. 

5.  TERMO DE FISCALIZAÇÃO 
a) O termo de Inspeção (Anexo 3) deverá conter a 
data da realização da fiscalização; a razão social da 
instituição; o endereço completo, duração prevista 
da inspeção (dias), assinatura e carimbo do emissor, 
assinatura e carimbo do Enfermeiro Responsável 
Técnico (RT) ou representante da instituição; 
(Diretor, administrador e/ou por outro funcionário 
da Instituição fiscalizada).

6. AUTO DE INFRAÇÃO (SN), conforme POP.

7. RELATÓRIO – Seguir modelo Preliminar, de 
Retorno e Conclusivo normatizados pela Câmara 
técnica de Fiscalização (CTFIS). 

8. Documentos provenientes da inspeção 

9. NOTIFICAÇÃO Pessoa Jurídica / Conforme POP 
007/2016.

10. Ofício de encaminhamento de relatório e 
notificação – Conforme modelo DEFISE. (Apêndice 
2)

11. TERMO OU CARIMBO DE JUNTADA  
a) Sempre que documentos provenientes de fonte 
externa ao Coren/SC forem juntados ao PAD, este 
termo e ou carimbo deverá ser preenchido e 
acostado ao processo, anteriormente ao documento 
recebido. (Anexo 4).
b) O documento deverá ser preenchido com data de 
emissão, assinatura e carimbo do Fiscal responsável, 
município. 

12. DESPACHO 
a) Documento utilizado quando os processos são 
encaminhados entre setores do Coren/SC (Anexo 5).
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b) O documento deverá ser preenchido com data de 
emissão, assinatura e carimbo do responsável, 
município, e descrição das solicitações ao 
setor\departamento que receberá o PAD.

13. TERMO DE ARQUIVAMENTO
Conforme POP 006/2016 realizado pela – 
Coordenação do Departamento de  Fiscalização e 
Ética do Coren/SC.
 
14. Termo de desarquivamento (Conforme POP 
006/2016 realizado pela Coordenação do 
Departamento de  Fiscalização e Ética do Coren/SC

IV. REFERÊNCIAS

BRASIL.Conselho Federal de Enfermagem – Cofen. 
Manual de Fiscalização Cofen/Conselhos Regionais. 
2011. 52p.

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. 
Câmara Técnica de Fiscalização. Cartilha do Processo 
Administrativo de Fiscalização, 2011.
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I. OBJETIVO

Estabelecer a ordem, o preenchimento e a utilização 
dos documentos que compõem o Processo 
Administrativo (PAD).

II.PESSOAL/ABRANGÊNCIA 

Enfermeiros Fiscais/ Santa Catarina.
Coordenação de Fiscalização.

III. INSTRUÇÕES 

O PAD segue a sequencia documental conforme 
check list (Apêndice 01).
 
1. CAPA
a) preencher com o número de PAD, nome da 
instituição, Coordenação de fiscalização, Enfermeiro 
Fiscal, Cidade, subseção.

2. TERMO DE AUTUAÇÃO 
a) Este termo será a primeira folha do PAD que 
deverá conter data da emissão do termo; número e 
ano do PAD; número de folhas autuadas, assinatura e 
carimbo pelo responsável por sua abertura. (Anexo 
1).

3. MOTIVAÇÃO DO PAD (Planejamento, denúncia, 
etc).

4. MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO 

a) Este documento deverá ser preenchido pela 
coordenadora da fiscalização, com a data de 
emissão, o número e ano do PAD, fiscal designado, 
descrição da ação a ser realizada; (Anexo 2) razão 
social da instituição, prazo para realização da ação, 
local (município), assinatura e carimbo do emissor. 

5.  TERMO DE FISCALIZAÇÃO 
a) O termo de Inspeção (Anexo 3) deverá conter a 
data da realização da fiscalização; a razão social da 
instituição; o endereço completo, duração prevista 
da inspeção (dias), assinatura e carimbo do emissor, 
assinatura e carimbo do Enfermeiro Responsável 
Técnico (RT) ou representante da instituição; 
(Diretor, administrador e/ou por outro funcionário 
da Instituição fiscalizada).

6. AUTO DE INFRAÇÃO (SN), conforme POP.

7. RELATÓRIO – Seguir modelo Preliminar, de 
Retorno e Conclusivo normatizados pela Câmara 
técnica de Fiscalização (CTFIS). 

8. Documentos provenientes da inspeção 

9. NOTIFICAÇÃO Pessoa Jurídica / Conforme POP 
007/2016.

10. Ofício de encaminhamento de relatório e 
notificação – Conforme modelo DEFISE. (Apêndice 
2)

11. TERMO OU CARIMBO DE JUNTADA  
a) Sempre que documentos provenientes de fonte 
externa ao Coren/SC forem juntados ao PAD, este 
termo e ou carimbo deverá ser preenchido e 
acostado ao processo, anteriormente ao documento 
recebido. (Anexo 4).
b) O documento deverá ser preenchido com data de 
emissão, assinatura e carimbo do Fiscal responsável, 
município. 

12. DESPACHO 
a) Documento utilizado quando os processos são 
encaminhados entre setores do Coren/SC (Anexo 5).
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b) O documento deverá ser preenchido com data de 
emissão, assinatura e carimbo do responsável, 
município, e descrição das solicitações ao 
setor\departamento que receberá o PAD.

13. TERMO DE ARQUIVAMENTO
Conforme POP 006/2016 realizado pela – 
Coordenação do Departamento de  Fiscalização e 
Ética do Coren/SC.
 
14. Termo de desarquivamento (Conforme POP 
006/2016 realizado pela Coordenação do 
Departamento de  Fiscalização e Ética do Coren/SC

IV. REFERÊNCIAS

BRASIL.Conselho Federal de Enfermagem – Cofen. 
Manual de Fiscalização Cofen/Conselhos Regionais. 
2011. 52p.

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. 
Câmara Técnica de Fiscalização. Cartilha do Processo 
Administrativo de Fiscalização, 2011.
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APÊNDICE 1
CHECK-LIST - Organização Documental do Processo Administrativo de Fiscalização – PAD

(   ) 1º Capa.

(   ) 2º Termo de Autuação.

(   ) 3º Motivo do PAD (Denúncia, planejamento, etc). 

(   ) 4º Memorando de Designação.

(   ) 5º Termo de Fiscalização .

(   ) 6º  Auto de infração (SN).

(   ) 7º Relatório de Inspeção .

(   ) 8º Documentos provenientes da inspeção (listagem de profissionais, escala de trabalho, entre outros).

(   ) 9º NPJ e/ou NPF.

(   ) 10º Ofício de encaminhamento de Relatório de inspeção e Notificação (por correio, via AR).

(   ) 11º Termo ou carimbo de Juntada (Confirmação de recebimento de AR, email recebido, e outros) .

(   ) 12º Despacho para Coordenação

(   ) 13º Memorando de Designação de Retorno

(   ) 14º Termo de Inspeção de Retorno .

(   ) 15º Relatório de Inspeção de Retorno 

(   ) 16º Despacho para Coordenação (encaminhamentos ou arquivamento)

(   ) 17º Termo de desarquivamento.

(   ) 18º Termo de desentranhamento.
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Elaborado por: Enfermeiros Fiscais Coren/SC
Departamento: Departamento de 
Fiscalização e Ética do Coren/SC
Nº versão atual: 001/2016.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

OFÍCIO Nº XX/2016/ SUBSEÇÃO XXX ou SEDE/ DEFISE/COREN-SC

Florianópolis ou cidade da subseção, dia, mês, ano.

De: Enfermeiro Fiscal XXXX / Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina
Para: Sr XXXXXXX

Assunto: Envio de Notificação PJ/PAD Nº XXX/16 e Relatório.

 Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos a comunicação de irregularidades 
através de Notificação Pessoa Jurídica/PAD Nº XXX /16 e o relatório de inspeção. 
 Cientificamos, ainda, que poderá requerer dilação dos prazos estabelecidos ou apresentar 
recurso, diretamente à Coordenação da Fiscalização, desde que devidamente fundamentado, antes de 
expirar o prazo indicado em cada irregularidade notificada.  

 Respeitosamente,

XXXXXXXXX
Enfermeira Fiscal
Coren/SC XXXXX    

Av. 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
www.corensc.gov.br
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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

AUTUAÇÃO

Aos XXXX e XXXX dias do mês de XXXX de 20XX, nesta cidade de XXXX, AUTUEI os documentos 
adiante em XXXX folhas, com XXXX apenso(s), eu XXXX, lavro e assino o presente.

Assinatura

Av. 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
www.corensc.gov.br
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Fiscalização e Ética do Coren/SC
Nº versão atual: 001/2016.
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ANEXO 2

CorenSC
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

Elaborado por: Enfermeiros Fiscais Coren/SC
Departamento: Departamento de 
Fiscalização e Ética do Coren/SC
Nº versão atual: 001/2016.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Memorando Coren/SC/DEFISE N° XXXX/ 20XX
   

XXXX, XXXX de XXXX de 20XX.
PAD:
De: Coordenação do Departamento de Fiscalização
Para o(s) Fiscal(s):
Assunto: Designação para fiscalização no período de XXXX a XXXX de XXXX de 20XX.

Deverá ser realizada no período supra citado, conforme lei n° 9.784/99, fiscalização no(a) XXXX, no 
Município de XXXX, devendo para tanto ser entregue o PAD, no prazo de XXXX dias.

Atenciosamente,

Assinatura

Av. 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
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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

TERMO DE INSPEÇÃO

Aos XXXX dias do mês de XXXX de 20XX, apresentamos o (a) Enfermeiro (a) Fiscal do Conselho 
Regional de Enfermagem de Santa Catarina – COREN/SC, infra-assinado, que iniciará fiscalização nesta 
data, com duração prevista de XXXX dias, no (a) XXXX XXXX XXXX XXXX CNPJ nº XXXX XXXX XXXX, 
situado à XXXX XXXX XXXX XXXX pelo que se lavra o presente termo, assinado também pelo 
Enfermeiro Responsável Técnico, Diretor, Administrador e/ou por outro funcionário (a) do 
estabelecimento que recebeu a presente fiscalização.

Enfermeiro RT / Representante Instituição

Assinatura

Av. 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
www.corensc.gov.br
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XXXX, XXXX de XXXX de 20XX.
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2º via do Coren
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XXXX, XXXX de XXXX de 20XX.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Nesta data, faço juntada do(s) seguintes(s) documentos XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX Ao PAD n.° 
XXXX /20XX, cientificando o recebimento do(s) mesmo(s).

Assinatura

Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos
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XXXX, XXXX de XXXX de 20XX.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

DESPACHO PARA COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Processo Administrativo nº XXXX /20XX da XXXX XXXX XXXX

À Coordenação do Departamento de Fiscalização

Em virtude da sanidade das irregularidades apontadas em fiscalização, objeto deste Processo 
Administrativo, evidenciadas em análise do expediente da(s) folha(s) XXXX e XXXX, encaminha-se à 
Coordenadora da Fiscalização para arquivamento.

Assinatura
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POP 003 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DA FISCALIZAÇÃO (PAD) DENÚNCIA DE INSTITUIÇÃO

I. OBJETIVO

Estabelecer a forma de receber a denúncia e os 
documentos que compõem o PAD Denúncia de 
Instituição.

II.PESSOAL/ABRANGÊNCIA 

Empregados Coren/SC.
Departamentos Coren/SC.
Conselheiros.

III. INSTRUÇÕES 

1. A denúncia será recebida preferencialmente pela 
ouvidoria. Podendo ser por e-mail, telefone ou 
pessoalmente.

2.  A denúncia verbal será recebida por Empregados, 
Conselheiros e Colaboradores do Coren/SC que a 
reduzirá a termo conforme modelo  padrão,  caso o  
denunciante não queira  realizar  via ouvidoria 
(apêndice 1).

3. Incluir na planilha de planejamento de 
fiscalização, priorizando conforme gravidade, e 
aguardar o memorando de designação da 
coordenação de fiscalização para proceder a 
inspeção por denúncia.

4. Realizar a inspeção buscando verificar se é 
procedente ou não a denuncia. 

5. Abertura do PAD de acordo com o POP 002/2016.

IMPORTANTE: Se a denúncia tratar-se de questões 
trabalhistas/sindicais estruturais e sanitárias: deverá 
o empregado do Coren orientar a realização da 
denúncia ao órgão competente, tais como: 
Sindicatos, Ministério do Trabalho, Ministério 
Público, Vigilância Sanitária etc. Não será necessário 
a abertura de PAD. 

IV. REFERÊNCIAS

SÃO PAULO. Conselho Regional de  Enfermagem 
Coren/SP. Manual de Procedimentos Operacionais 
Padrão (POP)  da  Gerencia de Fiscalização do 
COREN/São Paulo,  2013.

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem – Cofen. 
Manual de Fiscalização Cofen/Conselhos Regionais. 
2011. 52p.
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I. OBJETIVO

Estabelecer a forma de receber a denúncia e os 
documentos que compõem o PAD Denúncia de 
Instituição.

II.PESSOAL/ABRANGÊNCIA 

Empregados Coren/SC.
Departamentos Coren/SC.
Conselheiros.

III. INSTRUÇÕES 

1. A denúncia será recebida preferencialmente pela 
ouvidoria. Podendo ser por e-mail, telefone ou 
pessoalmente.

2.  A denúncia verbal será recebida por Empregados, 
Conselheiros e Colaboradores do Coren/SC que a 
reduzirá a termo conforme modelo  padrão,  caso o  
denunciante não queira  realizar  via ouvidoria 
(apêndice 1).

3. Incluir na planilha de planejamento de 
fiscalização, priorizando conforme gravidade, e 
aguardar o memorando de designação da 
coordenação de fiscalização para proceder a 
inspeção por denúncia.

4. Realizar a inspeção buscando verificar se é 
procedente ou não a denuncia. 

5. Abertura do PAD de acordo com o POP 002/2016.

IMPORTANTE: Se a denúncia tratar-se de questões 
trabalhistas/sindicais estruturais e sanitárias: deverá 
o empregado do Coren orientar a realização da 
denúncia ao órgão competente, tais como: 
Sindicatos, Ministério do Trabalho, Ministério 
Público, Vigilância Sanitária etc. Não será necessário 
a abertura de PAD. 

IV. REFERÊNCIAS

SÃO PAULO. Conselho Regional de  Enfermagem 
Coren/SP. Manual de Procedimentos Operacionais 
Padrão (POP)  da  Gerencia de Fiscalização do 
COREN/São Paulo,  2013.

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem – Cofen. 
Manual de Fiscalização Cofen/Conselhos Regionais. 
2011. 52p.
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APÊNDICE 1

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

DENÚNCIAS COREN/SC N.º                /DEFISE/201X

DE: ENF Fiscal :

PARA: ENF Fiscal :

ASSUNTO: Denúncia 

DATA: ____/____/____
___________________________________

Instituição: 

ASSUNTO: 
 
Pessoalmente (   )                           Por telefone (  ) 

Categoria: 
Denunciante: Anônimo
Quem recebeu: ENF 

Av. 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
www.corensc.gov.br
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POP 004 - AÇÕES NA INSPEÇÃO 

I. OBJETIVO

Estabelecer a sequência de ações durante a 
inspeção. 

II.PESSOAL/ABRANGÊNCIA 

Enfermeiros Fiscais / Santa  Catarina.

III. INSTRUÇÕES 

1. Apresentação
a) Apresentar-se ao responsável por acompanhar a 
ação e esclarecer os objetivos. A carteira funcional 
deverá ser apresentada se necessário;
b) Preencher o Termo de Fiscalização, com a 
assinatura do responsável pelas informações 
fornecidas;
c) Solicitar que a  sua presença na instituição seja 
comunicada ao representante legal ou seu 
substituto;
d)  Solicitar que a inspeção seja acompanhada pelo 
RT ou profissional indicado (preferencialmente da 
Enfermagem).

Observação: na impossibilidade de 
acompanhamento durante a inspeção   avaliar a  
conduta a  ser  tomada. 

2. Durante a inspeção, as seguintes situações 
poderão ocorrer: 
a) Impedimento da inspeção;
b) Instituição e/ou Enfermeiro negar acesso aos 
documentos relacionados ao exercício da profissão;
c) Realização da fiscalização, com ausência de 
irregularidades notificáveis;
d) Realização da fiscalização, com constatação de 
irregularidades notificáveis;
e) Instituição desativada e/ou inexistente; 
f) Instituição sem profissionais de Enfermagem 
contratados. 

3. Realizar a inspeção na instituição, seguindo os 
documentos norteadores das ações, aplicando o 
Manual de Fiscalização e as legislações vigentes. 

4. Nos casos de impedimento de realização da 
fiscalização o fiscal poderá: 
- Tentar negociar, caso o resultado não seja positivo,  
fazer Boletim de Ocorrência (BO) Polícia Civil/ 
Federal;
- Solicitar acompanhamento da Polícia para realizar a 
fiscalização.

5. Nos casos de negação de acesso aos 
documentos relacionados ao exercício 
profissional, deve-se proceder conforme Manual 
de Fiscalização (Página 47). 

6. Nos casos de fiscalização sem irregularidades 
notificáveis, após a confecção do relatório, acostar ao 
PAD, que deverá ser encaminhado para análise da 
Coordenação de Fiscalização e Ética do Coren/SC, e 
encaminhado via e-mail (formato PDF) para gestor e 
Enfermeiro Responsável Técnico (RT).   

7. Nos casos de fiscalização com constatação de 
irregularidades, a instituição deverá ser notificada 
e deve encaminhar ofício, relatório de inspeção e 
Notificação de Pessoa Jurídica (NPJ) para ciência de 
gestor e RT. 

8. Nos casos de instituição desativada e/ou 
inexistente, fazer o relatório e encaminhar PAD com 
Termo de Despacho para a Coordenação da 
Fiscalização, solicitando análise e sugerindo 
arquivamento. 

Importante: Retirar do cadastro da instituição no 
sistema Coren/SC, os profissionais de Enfermagem 
vinculados e cancelar o cadastro do serviço.  

9. No caso de inexistência de profissionais de 
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Enfermagem contratados, após confecção do 
relatório, preencher o Termo de Despacho para 
Coordenação da Fiscalização, solicitando análise e 
sugerindo arquivamento. 

10. Na inspeção solicitar/verificar: 
a) lista e escala de profissionais de Enfermagem;
b)  taxa de ocupação;
c) classificação do grau de dependência dos 
pacientes;
d) horário de funcionamento da instituição;
e) atividades de Enfermagem desenvolvidas;
f) manuais de normas e rotinas e regimento interno;
g) existência comissões com participação da 
Enfermagem.

11. Inspecionar os setores operacionais da 
instituição:
- Estrutura física do local;
- Equipamentos e materiais necessários à assistência 
prestada;
- Posto / Consultório  de Enfermagem;
- Descanso da Enfermagem.

12. Verificar os registros de Enfermagem conforme  
POP 009/2016 e Sistematização da Assistência de 
Enfermagem. 

IV. REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe 
sobre a regulamentação do exercício da 
Enfermagem e dá outras providências. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder 
Executivo, Brasília, DF, 26 jun. 1986. Seção 1, p. 9273.

BRASIL. Decreto Lei 94.406, de 8 de junho de 1987. 
Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, 
que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e dá 
outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 9 
jun. 1987. Seção 1, p. 8.853-8.855.

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem – Cofen. 
Manual de Fiscalização do Cofen/Conselhos 
Regionais. 52p. 2011.

BRASIL. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. 
Resolução COFEN Nº. 311, de 08 de fevereiro de 
2007. Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem. Disponível em: 
http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-3112007_4
345.html. Acesso em 03 mar. 2016.
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I. OBJETIVO

Estabelecer a sequência de ações durante a 
inspeção. 

II.PESSOAL/ABRANGÊNCIA 

Enfermeiros Fiscais / Santa  Catarina.

III. INSTRUÇÕES 

1. Apresentação
a) Apresentar-se ao responsável por acompanhar a 
ação e esclarecer os objetivos. A carteira funcional 
deverá ser apresentada se necessário;
b) Preencher o Termo de Fiscalização, com a 
assinatura do responsável pelas informações 
fornecidas;
c) Solicitar que a  sua presença na instituição seja 
comunicada ao representante legal ou seu 
substituto;
d)  Solicitar que a inspeção seja acompanhada pelo 
RT ou profissional indicado (preferencialmente da 
Enfermagem).

Observação: na impossibilidade de 
acompanhamento durante a inspeção   avaliar a  
conduta a  ser  tomada. 

2. Durante a inspeção, as seguintes situações 
poderão ocorrer: 
a) Impedimento da inspeção;
b) Instituição e/ou Enfermeiro negar acesso aos 
documentos relacionados ao exercício da profissão;
c) Realização da fiscalização, com ausência de 
irregularidades notificáveis;
d) Realização da fiscalização, com constatação de 
irregularidades notificáveis;
e) Instituição desativada e/ou inexistente; 
f) Instituição sem profissionais de Enfermagem 
contratados. 

3. Realizar a inspeção na instituição, seguindo os 
documentos norteadores das ações, aplicando o 
Manual de Fiscalização e as legislações vigentes. 

4. Nos casos de impedimento de realização da 
fiscalização o fiscal poderá: 
- Tentar negociar, caso o resultado não seja positivo,  
fazer Boletim de Ocorrência (BO) Polícia Civil/ 
Federal;
- Solicitar acompanhamento da Polícia para realizar a 
fiscalização.

5. Nos casos de negação de acesso aos 
documentos relacionados ao exercício 
profissional, deve-se proceder conforme Manual 
de Fiscalização (Página 47). 

6. Nos casos de fiscalização sem irregularidades 
notificáveis, após a confecção do relatório, acostar ao 
PAD, que deverá ser encaminhado para análise da 
Coordenação de Fiscalização e Ética do Coren/SC, e 
encaminhado via e-mail (formato PDF) para gestor e 
Enfermeiro Responsável Técnico (RT).   

7. Nos casos de fiscalização com constatação de 
irregularidades, a instituição deverá ser notificada 
e deve encaminhar ofício, relatório de inspeção e 
Notificação de Pessoa Jurídica (NPJ) para ciência de 
gestor e RT. 

8. Nos casos de instituição desativada e/ou 
inexistente, fazer o relatório e encaminhar PAD com 
Termo de Despacho para a Coordenação da 
Fiscalização, solicitando análise e sugerindo 
arquivamento. 

Importante: Retirar do cadastro da instituição no 
sistema Coren/SC, os profissionais de Enfermagem 
vinculados e cancelar o cadastro do serviço.  

9. No caso de inexistência de profissionais de 
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Enfermagem contratados, após confecção do 
relatório, preencher o Termo de Despacho para 
Coordenação da Fiscalização, solicitando análise e 
sugerindo arquivamento. 

10. Na inspeção solicitar/verificar: 
a) lista e escala de profissionais de Enfermagem;
b)  taxa de ocupação;
c) classificação do grau de dependência dos 
pacientes;
d) horário de funcionamento da instituição;
e) atividades de Enfermagem desenvolvidas;
f) manuais de normas e rotinas e regimento interno;
g) existência comissões com participação da 
Enfermagem.

11. Inspecionar os setores operacionais da 
instituição:
- Estrutura física do local;
- Equipamentos e materiais necessários à assistência 
prestada;
- Posto / Consultório  de Enfermagem;
- Descanso da Enfermagem.

12. Verificar os registros de Enfermagem conforme  
POP 009/2016 e Sistematização da Assistência de 
Enfermagem. 

IV. REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe 
sobre a regulamentação do exercício da 
Enfermagem e dá outras providências. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder 
Executivo, Brasília, DF, 26 jun. 1986. Seção 1, p. 9273.

BRASIL. Decreto Lei 94.406, de 8 de junho de 1987. 
Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, 
que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e dá 
outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 9 
jun. 1987. Seção 1, p. 8.853-8.855.
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Elaborado por: Enfermeiros Fiscais Coren/SC
Departamento: Departamento de 
Fiscalização e Ética do Coren/SC
Nº versão atual: 001/2016.

POP 005 - ATIVIDADES POSTERIORES À INSPEÇÃO 

I. OBJETIVO

Estabelecer ações a serem realizadas após inspeções. 

II.PESSOAL/ABRANGÊNCIA 

Enfermeiros Fiscais.
Coordenação de Fiscalização.

III. INSTRUÇÕES 

1. Atualização dos dados cadastrais da instituição e 
da listagem de profissionais (incluir e excluir no 
sistema Coren/SC). 

2. Realização do Processo Administrativo de 
Fiscalização (PAD), conforme POP 004/2016.

3. Na presença de notificações enviar por AR, o 
ofício, a notificação e cópia do relatório para o gestor 
e para Enfermeira Responsável Técnica (RT). 

4. Na ausência de notificações, encaminhar o 
relatório em PDF por e-mail para Enfermeiro RT, 
solicitando que dê ciência ao gestor.

5. A entrega dos PADs e/ou justificativas à 
coordenação, pelas subseções, ocorrerá no malote 
subsequente ao último dia de cada mês. Na sede os 
PADs serão entregues no primeiro dia útil de cada 
mês.

Importante: As exceções serão tratadas 
diretamente com a Coordenadora do DEFISE. 

6. Aguardar o retorno do PAD, no prazo de 15 dias, 
para dar andamento e seguir as ações do mesmo.

7. Alimentar/incluir dados de número de inspeções, 
palestras e ações mensais na planilha de controle de 
PADs.

8. Incluir no planejamento as inspeções de retorno 
que serão necessárias. 

Observação: não necessitará de inspeção de 
retorno os seguintes casos:
- Inexistência de Anotação de Responsabilidade 
Técnica; 
- Inexistência de registro de título especialização no 
Cofen conforme especialidades  regulamentadas. 

9. O fluxograma - Tramitação PAD Fiscalização, 
consta no Apêndice 2 do POP 001/2016.

IV. REFERÊNCIAS

SÃO PAULO. Conselho Regional de  Enfermagem 
Coren/SP. Manual de Procedimentos Operacionais 
Padrão (POP)  da Gerencia de Fiscalização do 
COREN/São Paulo,  2013.

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem – Cofen. 
Manual de Fiscalização Cofen/Conselhos Regionais. 
2011. 52p.
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Elaborado por: Enfermeiros Fiscais Coren/SC
Departamento: Departamento de 
Fiscalização e Ética do Coren/SC
Nº versão atual: 001/2016.

POP 006 - ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE FISCALIZAÇÃO (PAD)  

I. OBJETIVO

Estabelecer as ações para o arquivamento do 
Processo Administrativo de Fiscalização (PAD).

II.PESSOAL/ABRANGÊNCIA 

Enfermeiros Fiscais / Santa Catarina.
Coordenação de Fiscalização.

III. INSTRUÇÕES 

1. Encaminhar o PAD à coordenação de fiscalização 
utilizando o Termo ou Carimbo de Despacho com 
sugestão e justificativa de arquivamento.

2. A coordenação de fiscalização deverá emitir o 
Termo de Arquivamento com as seguintes 
informações:
a) dia, mês e ano de emissão do termo;
b) número e ano do PAD; 
c) número total de folhas, incluindo o termo de 
arquivamento.

3. Caso seja necessário o desarquivamento elaborar 
o Termo de Desarquivamento que deve constar a 
palavra “De acordo” da coordenação, acostá-lo ao 
PAD e dar os encaminhamentos necessários:
a) descrição do motivo do desarquivamento;
b) nome da instituição (informações idênticas às da 
capa do PAD);
c) assinatura e carimbo do coordenador.

IV. REFERÊNCIAS

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. 
Câmara Técnica de Fiscalização. Cartilha do Processo 
Administrativo de Fiscalização, 2011.

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem – Cofen. 
Manual de Fiscalização Cofen/Conselhos Regionais. 
2011. 52p.
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Data da criação: 05/2016
Data validação: 05/2016 
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em 21/07/2016

Elaborado por: Enfermeiros Fiscais Coren/SC
Departamento: Departamento de 
Fiscalização e Ética do Coren/SC
Nº versão atual: 001/2016.

POP 007 - PREENCHIMENTO DA NOTIFICAÇÃO PESSOA JURÍDICA (NPJ) 

I. OBJETIVO

Estabelecer a forma de preenchimento da 
Notificação de Pessoa Jurídica (NPJ), emitida pelos 
fiscais.

II.PESSOAL/ABRANGÊNCIA 

Enfermeiros Fiscais/Santa Catarina.

III. INSTRUÇÕES 

Ao final da fiscalização, o fiscal deverá preencher em 
duas vias o documento Notificação Pessoa Jurídica 
(apêndice 1) podendo entregá-la no ato da inspeção 
ou enviar  por Carta Registrada  (AR), da seguinte 
forma: 

1. Identificar a Notificação Pessoa Jurídica (NPJ) com 
o número do Processo Administrativo de 
Fiscalização (PAD), seguido do ano. (Exemplo: 
NOTIFICAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PAD Nº 
007/2016).

2. No campo I - Notificado.

3. No Campo II - Identificação do Responsável pela 
Instituição/Empresa.

4. No Campo III - Identificação do Enfermeiro 
Responsável Técnico ( RT).

5.  No campo IV - Descrição das Irregularidades:
a) manter o primeiro parágrafo deste item 
completando as informações relativas data da 
inspeção e identificação do fiscal;
b) Assinalar as irregularidades identificadas na 
inspeção e excluir as demais, mantendo o último 
parágrafo; 
c) Os prazos estabelecidos para correção das 
irregularidades deverão seguir o preconizado no 

Manual de Fiscalização.
d) A data ao final deverá corresponder ao dia em 
que a mesma foi preenchida.

Importante: Os prazos estabelecidos na notificação 
entram em vigor a partir do recebimento da mesma 
pela instituição.

IRREGULARIDADES ENCONTRADAS
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APÊNDICE 1

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

NOTIFICAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PAD Nº 000/20xx

I – NOTIFICADO

Nome da Instituição:

                                                                                                                   CNPJ nº:                                                

Endereço: Av./Rua:        N° 

Edifício:                            Andar:      Sala:               Bairro:                        Município: 

CEP:                -        Fone: (     )                                 Fax:                                E-mail:

Natureza da Instituição/Empresa: 

II - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSAVEL PELA INSTITUIÇÃO/EMPRESA
Nome do responsável:

Cargo: 

Av. 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
www.corensc.gov.br

CorenSC
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

PAD nº ........ 
( )1ª via 
( ) 2ª via 

 
Coren/SC 

Fls. nº____ 

CorenSC
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

Elaborado por: Enfermeiros Fiscais Coren/SC
Departamento: Departamento de 
Fiscalização e Ética do Coren/SC
Nº versão atual: 001/2016.

14

Versão Alterada: 
Data da revisão: 
Validado por: 
Revisor: 

Histórico de revisões

Data da criação: 05/2016
Data validação: 05/2016 
Código: POP 007 Fiscalização
Homologado Plenário ROP: 543/2016 
em 21/07/2016



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

III – DADOS DO ENFERMEIRO RT

Nome:                                                                                                         nº CRT/validade 

IV - DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES:
Ao (s )...................... dia (s) do mês de.......................................... de 20............, foi realizada Inspeção fiscalizatória 
conforme Lei 5.905/1973 - artigo 15 inciso II, a Lei 7.498/1986, o Decreto 94.406/1987, a Resolução 
Cofen 374/2011, a instituição acima qualificada pelo(a) Enfermeiro(a) Fiscal 
................................................................................................................................................................. onde foram  verificados 
as seguintes irregularidades:
(    ) 1 - Inexistência do profissional Enfermeiro na instituição, infringindo a Lei  7.498/86, Decreto 
94.406/87, Resolução Cofen nº 458/2014, Lei 6.437/1977, Lei 775/1949, artigo 21. Prazo para 
correção:.................................................................................................................................................................................................

(    )  2 - Ausência de Enfermeiro em todos os locais onde são desenvolvidas ações de Enfermagem 
durante algum período de funcionamento da instituição, infringindo a Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 
94.406/1987 - Lei nº 6.437/1977 1. Prazo para correção: 
....................................................................................................................................................................................................................

(    )  3 - Existência do profissional Enfermeiro na instituição, sem Certidão de Responsabilidade Técnica, 
infringindo a Lei 6.839/1980, artigo 1° e Resolução Cofen 509/2016. Prazo para correção 
....................................................................................................................................................................................................................

Av. 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
www.corensc.gov.br

CorenSC
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

PAD nº ........ 
( )1ª via 
( ) 2ª via 

 
Coren/SC 

Fls. nº____ 

(    )  4- Chefia do Serviço de Enfermagem assumida por outro profissional, apesar da presença do 
Enfermeiro, infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987, Lei das Contravenções Penais, artigo 47, 
Código Penal, artigo 29, Resolução Cofen 311/2007. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 5 - Responsável Técnico que não cumpre as  determinações das Decisões Regionais relativas à 
Certidão de Responsabilidade Técnica, infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987, Resolução 
Cofen 458/2014, Resolução Cofen 311/2007. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 6 - Enfermeiro Responsável Técnico que não comunica ao Conselhos Regionais desligamento da 
função para cancelamento de Certidão de Responsabilidade Técnica – CRT, infringindo a  Resolução 
Cofen nº 458/2014 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007 
Prazo para correção...........................................................................................................................................................................

(    ) 7 - Pessoal com formação e não inscrito, infringido a Lei 7.498/86, Decreto 94.406/87, Resolução 
Cofen 458/14, Resolução Cofen 448/2013, Lei 6.437/1977, artigo 10, incisos XXV, XXVI, e XXIX, Lei das 
Contravenções Penais, artigo 47, Código Penal, artigo 29. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 8 - Pessoal sem formação exercendo atividades de Enfermagem. - Decreto 77.052/1976 - Lei nº 

7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº 6.437/1977 art. 10, incisos XXV e XXVI - Lei das 
contravenções penais, art. 47 - Código penal, art.29 - Resolução Cofen 458/2014, Resolução Cofen 
448/2013 Prazo para correção......................................................................................................................................................

(    ) 9 - Pessoal inscrito em situação irregular (transferência, impedimento legal, suspensão ou cassação, 
debito), infringindo a Lei 5.905/1973, Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987, Lei das Contravenções 
Penais, artigo 47, Resolução Cofen 311/2007, artigo 74, Resolução Cofen 448/2013. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(  ) 10 – Profissional  de Enfermagem exercendo atividades de competência de outro profissional, 
infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/87, Resolução Cofen 311/2007, artigo 29 do Código Penal, 
artigo 47 da Lei das Contravenções Penais, Lei 6.437/1977, artigo 10, incisos XXV, XXVI e XXIX,. Prazo 
para correção........................................................................................................................................................................................

(    ) 11 -  Qualquer profissional que não o Enfermeiro ministrando disciplinas profissionalizantes na área 
de Enfermagem, infringindo a  Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº 2604/1955 - Lei nº 
775/1949 - Lei de Contravenções Penais. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 12 - Impedimento ou Obstáculo criado para inspeção às dependências da instituição, infringindo 
a Lei 5.905/1973, artigo 15, inciso II. Resolução Cofen 275/2003, Código Penal, artigo 329 e 330, Lei 
6.437/1977, artigo 10, inciso XXIX. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(  ) 13 - Impedimento ou obstáculo criado por pessoal de enfermagem ao acesso do fiscal às 
dependências da instituição, infringindo a  Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 
94.406/1987 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007 - Lei nº 
6.437/1977. Prazo para correção.....................................................................................................................................................

(    ) 14 - Acadêmicos e/ ou aluno de curso Técnico de Enfermagem exercendo atividades de Enfermagem 
sem supervisão de Enfermeiro, infringindo a- Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Resolução 
Cofen nº 371/2010 - Lei nº 11.788/2008 - Decreto nº 87.497/2082. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(    ) 15 - Instituição e/ ou Enfermeiro Responsável Técnico negando fornecimento de listagem do pessoal 
de Enfermagem, infringindo a  Lei nº 2.604/1955 - Decreto nº 50.387/1961 - Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 
7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Resolução Cofen nº 139/92 - Código Penal, art. 329 e 300 - Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(  ) 16 - Instituição e/ ou Enfermeiro negando acesso aos documentos relacionados ao exercício da 
profissão, infringindo a  Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/87 - Resolução Cofen 
nº 139/1992 -Resolução Cofen nº 458/2014 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – 
Resolução Cofen nº 311/2007 - Código Penal, art. 319, 329 e 300. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(  ) 17  - Inexistência de planejamento e programação de Enfermagem (SAE), infringindo a Lei nº  
5.905/1973, Lei nº 6.437/1977, Lei nº 7.498/1986, Decreto nº 94.406/1987, Lei nº  8.078/1990, Resolução 
Cofen nº 358/2009, Resolução Cofen nº 311/2007. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(   ) 18 - Inexistência de registro no Cofen de título de especialista em Enfermagem do Trabalho, em 
Serviços de Diálise, Enfermeiro obstetra, e Enfermeiro em saúde mental e demais especialidades 
regulamentadas, infringindo a Lei nº 7498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - NR 4 - Portaria do MT/ 
3214/1978 - Portaria do MT/25/1989 -Portaria GM/MS 985/1999 -Resolução Cofen nº 389/2011 -Portaria 
GM/MS 336/2002 - RDC-ANVISA 154/2004 - RDC 07/2010. Prazo para correção 30 
dias................................................................................................................................................................................................................

(   ) 19 - Atendente de Enfermagem executando procedimentos de Enfermagem fora de sua 
competência legal, infringindo a Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei n° 8.967/1994 - Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007 - Resolução Cofen nº 
186/1995. Prazo para correção.........................................................................................................................................................

(    ) 20 - Inexistência do Enfermeiro, Técnico ou Auxiliar de Enfermagem na equipe de PSF, infringindo a 
Lei nº 6.437/1977 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei de Contravenções Penais. Art. 47 - 
Código Penal, art 29 e 319 -Portaria MS 648/2006 - Portaria MS 1625/2007 – Portaria 2.488/2011. Prazo 
para correção...........................................................................................................................................................................................

(   ) 21 - Quantitativo insuficiente de profissionais de Enfermagem para assistência ao paciente, 
infringindo a  Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº. 8.078/1990 - 
Resolução Cofen nº 293/2004. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(   ) 22 -  Inexistência de identificação profissional nos Registros de Enfermagem, infringindo a Lei nº 
7.498/1986 , Decreto nº 94.406/1987, Lei nº 8.078/1990, Código Penal, Resolução Cofen nº 311/2007, 
Resolução Cofen 429/2012 , Resolução Cofen nº 191/1996. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(    ) 23 - Inexistência de Enfermeiros em ambulâncias do tipo D, E e F na remoção de pacientes, 
infringindo a  Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Portaria MS 2048/2002 GM4. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(    ) 24 - Inexistência de Enfermeiro em evento esportivo na proporção indicada legalmente , infringindo 
a  Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº 10.671/2003. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(   ) 25 - Ausência de Enfermeiro nos seguintes locais e horários:........................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

Infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987 e Resolução Cofen nº 293/2004. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(  ) 26 - Ausência de profissionais de Enfermagem de nível médio nos seguintes locais e 
horários:......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987 e Resolução Cofen nº 293/2004. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................
Observações:
........................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................        
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................     
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                     
........................................................................................................................................................................................................................     
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                     

Nessas condições, fica vossa senhoria notificado(a) para providenciar as correções, acima indicadas, que 
contrariam as expressas disposições do artigo 15, inciso II da Lei nº 5.905 de 12/07/1973, artigo 1º,2º, 
incisos II e IV do Decreto nº 77.052 de 19/01/1976, artigo 10, inciso XXVI da Lei nº 6.437 de 20/08/1977. 
O desatendimento implicará em providências deste Conselho, previstas no artigo 10, inciso XXIX da Lei 
nº 6.437 de 20/08/1977 e os dispositivos supracitados do Decreto nº 77.052/1976, artigo 29 do Código 
Penal Brasileiro e parágrafos 2º e 3º do artigo 8º da Resolução Cofen 374/2011. Para os efeitos 
supracitados, foi expedida esta notificação da qual a 1º (primeira) via ficará em poder de vossa senhoria 
e a 2º (segunda) via, será com assinatura, comprovando o recebimento da 1º (primeira) devolvida ao 
fiscal do Coren/SC, para providências subsequentes.

(Cidade) ...................................................dia .................... de ........................................... de 20..........
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III – DADOS DO ENFERMEIRO RT

Nome:                                                                                                         nº CRT/validade 

IV - DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES:
Ao (s )...................... dia (s) do mês de.......................................... de 20............, foi realizada Inspeção fiscalizatória 
conforme Lei 5.905/1973 - artigo 15 inciso II, a Lei 7.498/1986, o Decreto 94.406/1987, a Resolução 
Cofen 374/2011, a instituição acima qualificada pelo(a) Enfermeiro(a) Fiscal 
................................................................................................................................................................. onde foram  verificados 
as seguintes irregularidades:
(    ) 1 - Inexistência do profissional Enfermeiro na instituição, infringindo a Lei  7.498/86, Decreto 
94.406/87, Resolução Cofen nº 458/2014, Lei 6.437/1977, Lei 775/1949, artigo 21. Prazo para 
correção:.................................................................................................................................................................................................

(    )  2 - Ausência de Enfermeiro em todos os locais onde são desenvolvidas ações de Enfermagem 
durante algum período de funcionamento da instituição, infringindo a Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 
94.406/1987 - Lei nº 6.437/1977 1. Prazo para correção: 
....................................................................................................................................................................................................................

(    )  3 - Existência do profissional Enfermeiro na instituição, sem Certidão de Responsabilidade Técnica, 
infringindo a Lei 6.839/1980, artigo 1° e Resolução Cofen 509/2016. Prazo para correção 
....................................................................................................................................................................................................................

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Av. 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
www.corensc.gov.br

CorenSC
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

PAD nº ........ 
( )1ª via 
( ) 2ª via 

 
Coren/SC 

Fls. nº____ 

(    )  4- Chefia do Serviço de Enfermagem assumida por outro profissional, apesar da presença do 
Enfermeiro, infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987, Lei das Contravenções Penais, artigo 47, 
Código Penal, artigo 29, Resolução Cofen 311/2007. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 5 - Responsável Técnico que não cumpre as  determinações das Decisões Regionais relativas à 
Certidão de Responsabilidade Técnica, infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987, Resolução 
Cofen 458/2014, Resolução Cofen 311/2007. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 6 - Enfermeiro Responsável Técnico que não comunica ao Conselhos Regionais desligamento da 
função para cancelamento de Certidão de Responsabilidade Técnica – CRT, infringindo a  Resolução 
Cofen nº 458/2014 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007 
Prazo para correção...........................................................................................................................................................................

(    ) 7 - Pessoal com formação e não inscrito, infringido a Lei 7.498/86, Decreto 94.406/87, Resolução 
Cofen 458/14, Resolução Cofen 448/2013, Lei 6.437/1977, artigo 10, incisos XXV, XXVI, e XXIX, Lei das 
Contravenções Penais, artigo 47, Código Penal, artigo 29. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 8 - Pessoal sem formação exercendo atividades de Enfermagem. - Decreto 77.052/1976 - Lei nº 

7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº 6.437/1977 art. 10, incisos XXV e XXVI - Lei das 
contravenções penais, art. 47 - Código penal, art.29 - Resolução Cofen 458/2014, Resolução Cofen 
448/2013 Prazo para correção......................................................................................................................................................

(    ) 9 - Pessoal inscrito em situação irregular (transferência, impedimento legal, suspensão ou cassação, 
debito), infringindo a Lei 5.905/1973, Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987, Lei das Contravenções 
Penais, artigo 47, Resolução Cofen 311/2007, artigo 74, Resolução Cofen 448/2013. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(  ) 10 – Profissional  de Enfermagem exercendo atividades de competência de outro profissional, 
infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/87, Resolução Cofen 311/2007, artigo 29 do Código Penal, 
artigo 47 da Lei das Contravenções Penais, Lei 6.437/1977, artigo 10, incisos XXV, XXVI e XXIX,. Prazo 
para correção........................................................................................................................................................................................

(    ) 11 -  Qualquer profissional que não o Enfermeiro ministrando disciplinas profissionalizantes na área 
de Enfermagem, infringindo a  Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº 2604/1955 - Lei nº 
775/1949 - Lei de Contravenções Penais. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 12 - Impedimento ou Obstáculo criado para inspeção às dependências da instituição, infringindo 
a Lei 5.905/1973, artigo 15, inciso II. Resolução Cofen 275/2003, Código Penal, artigo 329 e 330, Lei 
6.437/1977, artigo 10, inciso XXIX. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(  ) 13 - Impedimento ou obstáculo criado por pessoal de enfermagem ao acesso do fiscal às 
dependências da instituição, infringindo a  Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 
94.406/1987 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007 - Lei nº 
6.437/1977. Prazo para correção.....................................................................................................................................................

(    ) 14 - Acadêmicos e/ ou aluno de curso Técnico de Enfermagem exercendo atividades de Enfermagem 
sem supervisão de Enfermeiro, infringindo a- Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Resolução 
Cofen nº 371/2010 - Lei nº 11.788/2008 - Decreto nº 87.497/2082. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(    ) 15 - Instituição e/ ou Enfermeiro Responsável Técnico negando fornecimento de listagem do pessoal 
de Enfermagem, infringindo a  Lei nº 2.604/1955 - Decreto nº 50.387/1961 - Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 
7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Resolução Cofen nº 139/92 - Código Penal, art. 329 e 300 - Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(  ) 16 - Instituição e/ ou Enfermeiro negando acesso aos documentos relacionados ao exercício da 
profissão, infringindo a  Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/87 - Resolução Cofen 
nº 139/1992 -Resolução Cofen nº 458/2014 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – 
Resolução Cofen nº 311/2007 - Código Penal, art. 319, 329 e 300. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(  ) 17  - Inexistência de planejamento e programação de Enfermagem (SAE), infringindo a Lei nº  
5.905/1973, Lei nº 6.437/1977, Lei nº 7.498/1986, Decreto nº 94.406/1987, Lei nº  8.078/1990, Resolução 
Cofen nº 358/2009, Resolução Cofen nº 311/2007. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(   ) 18 - Inexistência de registro no Cofen de título de especialista em Enfermagem do Trabalho, em 
Serviços de Diálise, Enfermeiro obstetra, e Enfermeiro em saúde mental e demais especialidades 
regulamentadas, infringindo a Lei nº 7498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - NR 4 - Portaria do MT/ 
3214/1978 - Portaria do MT/25/1989 -Portaria GM/MS 985/1999 -Resolução Cofen nº 389/2011 -Portaria 
GM/MS 336/2002 - RDC-ANVISA 154/2004 - RDC 07/2010. Prazo para correção 30 
dias................................................................................................................................................................................................................

(   ) 19 - Atendente de Enfermagem executando procedimentos de Enfermagem fora de sua 
competência legal, infringindo a Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei n° 8.967/1994 - Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007 - Resolução Cofen nº 
186/1995. Prazo para correção.........................................................................................................................................................

(    ) 20 - Inexistência do Enfermeiro, Técnico ou Auxiliar de Enfermagem na equipe de PSF, infringindo a 
Lei nº 6.437/1977 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei de Contravenções Penais. Art. 47 - 
Código Penal, art 29 e 319 -Portaria MS 648/2006 - Portaria MS 1625/2007 – Portaria 2.488/2011. Prazo 
para correção...........................................................................................................................................................................................

(   ) 21 - Quantitativo insuficiente de profissionais de Enfermagem para assistência ao paciente, 
infringindo a  Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº. 8.078/1990 - 
Resolução Cofen nº 293/2004. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(   ) 22 -  Inexistência de identificação profissional nos Registros de Enfermagem, infringindo a Lei nº 
7.498/1986 , Decreto nº 94.406/1987, Lei nº 8.078/1990, Código Penal, Resolução Cofen nº 311/2007, 
Resolução Cofen 429/2012 , Resolução Cofen nº 191/1996. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(    ) 23 - Inexistência de Enfermeiros em ambulâncias do tipo D, E e F na remoção de pacientes, 
infringindo a  Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Portaria MS 2048/2002 GM4. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(    ) 24 - Inexistência de Enfermeiro em evento esportivo na proporção indicada legalmente , infringindo 
a  Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº 10.671/2003. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(   ) 25 - Ausência de Enfermeiro nos seguintes locais e horários:........................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

Infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987 e Resolução Cofen nº 293/2004. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(  ) 26 - Ausência de profissionais de Enfermagem de nível médio nos seguintes locais e 
horários:......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987 e Resolução Cofen nº 293/2004. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................
Observações:
........................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................        
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................     
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                     
........................................................................................................................................................................................................................     
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                     

Nessas condições, fica vossa senhoria notificado(a) para providenciar as correções, acima indicadas, que 
contrariam as expressas disposições do artigo 15, inciso II da Lei nº 5.905 de 12/07/1973, artigo 1º,2º, 
incisos II e IV do Decreto nº 77.052 de 19/01/1976, artigo 10, inciso XXVI da Lei nº 6.437 de 20/08/1977. 
O desatendimento implicará em providências deste Conselho, previstas no artigo 10, inciso XXIX da Lei 
nº 6.437 de 20/08/1977 e os dispositivos supracitados do Decreto nº 77.052/1976, artigo 29 do Código 
Penal Brasileiro e parágrafos 2º e 3º do artigo 8º da Resolução Cofen 374/2011. Para os efeitos 
supracitados, foi expedida esta notificação da qual a 1º (primeira) via ficará em poder de vossa senhoria 
e a 2º (segunda) via, será com assinatura, comprovando o recebimento da 1º (primeira) devolvida ao 
fiscal do Coren/SC, para providências subsequentes.

(Cidade) ...................................................dia .................... de ........................................... de 20..........
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III – DADOS DO ENFERMEIRO RT

Nome:                                                                                                         nº CRT/validade 

IV - DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES:
Ao (s )...................... dia (s) do mês de.......................................... de 20............, foi realizada Inspeção fiscalizatória 
conforme Lei 5.905/1973 - artigo 15 inciso II, a Lei 7.498/1986, o Decreto 94.406/1987, a Resolução 
Cofen 374/2011, a instituição acima qualificada pelo(a) Enfermeiro(a) Fiscal 
................................................................................................................................................................. onde foram  verificados 
as seguintes irregularidades:
(    ) 1 - Inexistência do profissional Enfermeiro na instituição, infringindo a Lei  7.498/86, Decreto 
94.406/87, Resolução Cofen nº 458/2014, Lei 6.437/1977, Lei 775/1949, artigo 21. Prazo para 
correção:.................................................................................................................................................................................................

(    )  2 - Ausência de Enfermeiro em todos os locais onde são desenvolvidas ações de Enfermagem 
durante algum período de funcionamento da instituição, infringindo a Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 
94.406/1987 - Lei nº 6.437/1977 1. Prazo para correção: 
....................................................................................................................................................................................................................

(    )  3 - Existência do profissional Enfermeiro na instituição, sem Certidão de Responsabilidade Técnica, 
infringindo a Lei 6.839/1980, artigo 1° e Resolução Cofen 509/2016. Prazo para correção 
....................................................................................................................................................................................................................

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Av. 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
www.corensc.gov.br

CorenSC
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

PAD nº ........ 
( )1ª via 
( ) 2ª via 

 
Coren/SC 

Fls. nº____ 

(    )  4- Chefia do Serviço de Enfermagem assumida por outro profissional, apesar da presença do 
Enfermeiro, infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987, Lei das Contravenções Penais, artigo 47, 
Código Penal, artigo 29, Resolução Cofen 311/2007. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 5 - Responsável Técnico que não cumpre as  determinações das Decisões Regionais relativas à 
Certidão de Responsabilidade Técnica, infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987, Resolução 
Cofen 458/2014, Resolução Cofen 311/2007. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 6 - Enfermeiro Responsável Técnico que não comunica ao Conselhos Regionais desligamento da 
função para cancelamento de Certidão de Responsabilidade Técnica – CRT, infringindo a  Resolução 
Cofen nº 458/2014 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007 
Prazo para correção...........................................................................................................................................................................

(    ) 7 - Pessoal com formação e não inscrito, infringido a Lei 7.498/86, Decreto 94.406/87, Resolução 
Cofen 458/14, Resolução Cofen 448/2013, Lei 6.437/1977, artigo 10, incisos XXV, XXVI, e XXIX, Lei das 
Contravenções Penais, artigo 47, Código Penal, artigo 29. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 8 - Pessoal sem formação exercendo atividades de Enfermagem. - Decreto 77.052/1976 - Lei nº 

7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº 6.437/1977 art. 10, incisos XXV e XXVI - Lei das 
contravenções penais, art. 47 - Código penal, art.29 - Resolução Cofen 458/2014, Resolução Cofen 
448/2013 Prazo para correção......................................................................................................................................................

(    ) 9 - Pessoal inscrito em situação irregular (transferência, impedimento legal, suspensão ou cassação, 
debito), infringindo a Lei 5.905/1973, Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987, Lei das Contravenções 
Penais, artigo 47, Resolução Cofen 311/2007, artigo 74, Resolução Cofen 448/2013. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(  ) 10 – Profissional  de Enfermagem exercendo atividades de competência de outro profissional, 
infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/87, Resolução Cofen 311/2007, artigo 29 do Código Penal, 
artigo 47 da Lei das Contravenções Penais, Lei 6.437/1977, artigo 10, incisos XXV, XXVI e XXIX,. Prazo 
para correção........................................................................................................................................................................................

(    ) 11 -  Qualquer profissional que não o Enfermeiro ministrando disciplinas profissionalizantes na área 
de Enfermagem, infringindo a  Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº 2604/1955 - Lei nº 
775/1949 - Lei de Contravenções Penais. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 12 - Impedimento ou Obstáculo criado para inspeção às dependências da instituição, infringindo 
a Lei 5.905/1973, artigo 15, inciso II. Resolução Cofen 275/2003, Código Penal, artigo 329 e 330, Lei 
6.437/1977, artigo 10, inciso XXIX. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(  ) 13 - Impedimento ou obstáculo criado por pessoal de enfermagem ao acesso do fiscal às 
dependências da instituição, infringindo a  Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 
94.406/1987 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007 - Lei nº 
6.437/1977. Prazo para correção.....................................................................................................................................................

(    ) 14 - Acadêmicos e/ ou aluno de curso Técnico de Enfermagem exercendo atividades de Enfermagem 
sem supervisão de Enfermeiro, infringindo a- Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Resolução 
Cofen nº 371/2010 - Lei nº 11.788/2008 - Decreto nº 87.497/2082. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(    ) 15 - Instituição e/ ou Enfermeiro Responsável Técnico negando fornecimento de listagem do pessoal 
de Enfermagem, infringindo a  Lei nº 2.604/1955 - Decreto nº 50.387/1961 - Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 
7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Resolução Cofen nº 139/92 - Código Penal, art. 329 e 300 - Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(  ) 16 - Instituição e/ ou Enfermeiro negando acesso aos documentos relacionados ao exercício da 
profissão, infringindo a  Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/87 - Resolução Cofen 
nº 139/1992 -Resolução Cofen nº 458/2014 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – 
Resolução Cofen nº 311/2007 - Código Penal, art. 319, 329 e 300. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(  ) 17  - Inexistência de planejamento e programação de Enfermagem (SAE), infringindo a Lei nº  
5.905/1973, Lei nº 6.437/1977, Lei nº 7.498/1986, Decreto nº 94.406/1987, Lei nº  8.078/1990, Resolução 
Cofen nº 358/2009, Resolução Cofen nº 311/2007. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(   ) 18 - Inexistência de registro no Cofen de título de especialista em Enfermagem do Trabalho, em 
Serviços de Diálise, Enfermeiro obstetra, e Enfermeiro em saúde mental e demais especialidades 
regulamentadas, infringindo a Lei nº 7498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - NR 4 - Portaria do MT/ 
3214/1978 - Portaria do MT/25/1989 -Portaria GM/MS 985/1999 -Resolução Cofen nº 389/2011 -Portaria 
GM/MS 336/2002 - RDC-ANVISA 154/2004 - RDC 07/2010. Prazo para correção 30 
dias................................................................................................................................................................................................................

(   ) 19 - Atendente de Enfermagem executando procedimentos de Enfermagem fora de sua 
competência legal, infringindo a Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei n° 8.967/1994 - Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007 - Resolução Cofen nº 
186/1995. Prazo para correção.........................................................................................................................................................

(    ) 20 - Inexistência do Enfermeiro, Técnico ou Auxiliar de Enfermagem na equipe de PSF, infringindo a 
Lei nº 6.437/1977 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei de Contravenções Penais. Art. 47 - 
Código Penal, art 29 e 319 -Portaria MS 648/2006 - Portaria MS 1625/2007 – Portaria 2.488/2011. Prazo 
para correção...........................................................................................................................................................................................

(   ) 21 - Quantitativo insuficiente de profissionais de Enfermagem para assistência ao paciente, 
infringindo a  Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº. 8.078/1990 - 
Resolução Cofen nº 293/2004. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(   ) 22 -  Inexistência de identificação profissional nos Registros de Enfermagem, infringindo a Lei nº 
7.498/1986 , Decreto nº 94.406/1987, Lei nº 8.078/1990, Código Penal, Resolução Cofen nº 311/2007, 
Resolução Cofen 429/2012 , Resolução Cofen nº 191/1996. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(    ) 23 - Inexistência de Enfermeiros em ambulâncias do tipo D, E e F na remoção de pacientes, 
infringindo a  Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Portaria MS 2048/2002 GM4. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(    ) 24 - Inexistência de Enfermeiro em evento esportivo na proporção indicada legalmente , infringindo 
a  Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº 10.671/2003. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(   ) 25 - Ausência de Enfermeiro nos seguintes locais e horários:........................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

Infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987 e Resolução Cofen nº 293/2004. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(  ) 26 - Ausência de profissionais de Enfermagem de nível médio nos seguintes locais e 
horários:......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987 e Resolução Cofen nº 293/2004. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................
Observações:
........................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................        
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................     
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                     
........................................................................................................................................................................................................................     
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                     

Nessas condições, fica vossa senhoria notificado(a) para providenciar as correções, acima indicadas, que 
contrariam as expressas disposições do artigo 15, inciso II da Lei nº 5.905 de 12/07/1973, artigo 1º,2º, 
incisos II e IV do Decreto nº 77.052 de 19/01/1976, artigo 10, inciso XXVI da Lei nº 6.437 de 20/08/1977. 
O desatendimento implicará em providências deste Conselho, previstas no artigo 10, inciso XXIX da Lei 
nº 6.437 de 20/08/1977 e os dispositivos supracitados do Decreto nº 77.052/1976, artigo 29 do Código 
Penal Brasileiro e parágrafos 2º e 3º do artigo 8º da Resolução Cofen 374/2011. Para os efeitos 
supracitados, foi expedida esta notificação da qual a 1º (primeira) via ficará em poder de vossa senhoria 
e a 2º (segunda) via, será com assinatura, comprovando o recebimento da 1º (primeira) devolvida ao 
fiscal do Coren/SC, para providências subsequentes.

(Cidade) ...................................................dia .................... de ........................................... de 20..........
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III – DADOS DO ENFERMEIRO RT

Nome:                                                                                                         nº CRT/validade 

IV - DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES:
Ao (s )...................... dia (s) do mês de.......................................... de 20............, foi realizada Inspeção fiscalizatória 
conforme Lei 5.905/1973 - artigo 15 inciso II, a Lei 7.498/1986, o Decreto 94.406/1987, a Resolução 
Cofen 374/2011, a instituição acima qualificada pelo(a) Enfermeiro(a) Fiscal 
................................................................................................................................................................. onde foram  verificados 
as seguintes irregularidades:
(    ) 1 - Inexistência do profissional Enfermeiro na instituição, infringindo a Lei  7.498/86, Decreto 
94.406/87, Resolução Cofen nº 458/2014, Lei 6.437/1977, Lei 775/1949, artigo 21. Prazo para 
correção:.................................................................................................................................................................................................

(    )  2 - Ausência de Enfermeiro em todos os locais onde são desenvolvidas ações de Enfermagem 
durante algum período de funcionamento da instituição, infringindo a Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 
94.406/1987 - Lei nº 6.437/1977 1. Prazo para correção: 
....................................................................................................................................................................................................................

(    )  3 - Existência do profissional Enfermeiro na instituição, sem Certidão de Responsabilidade Técnica, 
infringindo a Lei 6.839/1980, artigo 1° e Resolução Cofen 509/2016. Prazo para correção 
....................................................................................................................................................................................................................

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Av. 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
www.corensc.gov.br

CorenSC
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

PAD nº ........ 
( )1ª via 
( ) 2ª via 

 
Coren/SC 

Fls. nº____ 

(    )  4- Chefia do Serviço de Enfermagem assumida por outro profissional, apesar da presença do 
Enfermeiro, infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987, Lei das Contravenções Penais, artigo 47, 
Código Penal, artigo 29, Resolução Cofen 311/2007. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 5 - Responsável Técnico que não cumpre as  determinações das Decisões Regionais relativas à 
Certidão de Responsabilidade Técnica, infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987, Resolução 
Cofen 458/2014, Resolução Cofen 311/2007. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 6 - Enfermeiro Responsável Técnico que não comunica ao Conselhos Regionais desligamento da 
função para cancelamento de Certidão de Responsabilidade Técnica – CRT, infringindo a  Resolução 
Cofen nº 458/2014 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007 
Prazo para correção...........................................................................................................................................................................

(    ) 7 - Pessoal com formação e não inscrito, infringido a Lei 7.498/86, Decreto 94.406/87, Resolução 
Cofen 458/14, Resolução Cofen 448/2013, Lei 6.437/1977, artigo 10, incisos XXV, XXVI, e XXIX, Lei das 
Contravenções Penais, artigo 47, Código Penal, artigo 29. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 8 - Pessoal sem formação exercendo atividades de Enfermagem. - Decreto 77.052/1976 - Lei nº 

7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº 6.437/1977 art. 10, incisos XXV e XXVI - Lei das 
contravenções penais, art. 47 - Código penal, art.29 - Resolução Cofen 458/2014, Resolução Cofen 
448/2013 Prazo para correção......................................................................................................................................................

(    ) 9 - Pessoal inscrito em situação irregular (transferência, impedimento legal, suspensão ou cassação, 
debito), infringindo a Lei 5.905/1973, Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987, Lei das Contravenções 
Penais, artigo 47, Resolução Cofen 311/2007, artigo 74, Resolução Cofen 448/2013. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(  ) 10 – Profissional  de Enfermagem exercendo atividades de competência de outro profissional, 
infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/87, Resolução Cofen 311/2007, artigo 29 do Código Penal, 
artigo 47 da Lei das Contravenções Penais, Lei 6.437/1977, artigo 10, incisos XXV, XXVI e XXIX,. Prazo 
para correção........................................................................................................................................................................................

(    ) 11 -  Qualquer profissional que não o Enfermeiro ministrando disciplinas profissionalizantes na área 
de Enfermagem, infringindo a  Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº 2604/1955 - Lei nº 
775/1949 - Lei de Contravenções Penais. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 12 - Impedimento ou Obstáculo criado para inspeção às dependências da instituição, infringindo 
a Lei 5.905/1973, artigo 15, inciso II. Resolução Cofen 275/2003, Código Penal, artigo 329 e 330, Lei 
6.437/1977, artigo 10, inciso XXIX. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(  ) 13 - Impedimento ou obstáculo criado por pessoal de enfermagem ao acesso do fiscal às 
dependências da instituição, infringindo a  Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 
94.406/1987 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007 - Lei nº 
6.437/1977. Prazo para correção.....................................................................................................................................................

(    ) 14 - Acadêmicos e/ ou aluno de curso Técnico de Enfermagem exercendo atividades de Enfermagem 
sem supervisão de Enfermeiro, infringindo a- Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Resolução 
Cofen nº 371/2010 - Lei nº 11.788/2008 - Decreto nº 87.497/2082. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(    ) 15 - Instituição e/ ou Enfermeiro Responsável Técnico negando fornecimento de listagem do pessoal 
de Enfermagem, infringindo a  Lei nº 2.604/1955 - Decreto nº 50.387/1961 - Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 
7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Resolução Cofen nº 139/92 - Código Penal, art. 329 e 300 - Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(  ) 16 - Instituição e/ ou Enfermeiro negando acesso aos documentos relacionados ao exercício da 
profissão, infringindo a  Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/87 - Resolução Cofen 
nº 139/1992 -Resolução Cofen nº 458/2014 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – 
Resolução Cofen nº 311/2007 - Código Penal, art. 319, 329 e 300. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(  ) 17  - Inexistência de planejamento e programação de Enfermagem (SAE), infringindo a Lei nº  
5.905/1973, Lei nº 6.437/1977, Lei nº 7.498/1986, Decreto nº 94.406/1987, Lei nº  8.078/1990, Resolução 
Cofen nº 358/2009, Resolução Cofen nº 311/2007. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(   ) 18 - Inexistência de registro no Cofen de título de especialista em Enfermagem do Trabalho, em 
Serviços de Diálise, Enfermeiro obstetra, e Enfermeiro em saúde mental e demais especialidades 
regulamentadas, infringindo a Lei nº 7498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - NR 4 - Portaria do MT/ 
3214/1978 - Portaria do MT/25/1989 -Portaria GM/MS 985/1999 -Resolução Cofen nº 389/2011 -Portaria 
GM/MS 336/2002 - RDC-ANVISA 154/2004 - RDC 07/2010. Prazo para correção 30 
dias................................................................................................................................................................................................................

(   ) 19 - Atendente de Enfermagem executando procedimentos de Enfermagem fora de sua 
competência legal, infringindo a Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei n° 8.967/1994 - Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007 - Resolução Cofen nº 
186/1995. Prazo para correção.........................................................................................................................................................

(    ) 20 - Inexistência do Enfermeiro, Técnico ou Auxiliar de Enfermagem na equipe de PSF, infringindo a 
Lei nº 6.437/1977 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei de Contravenções Penais. Art. 47 - 
Código Penal, art 29 e 319 -Portaria MS 648/2006 - Portaria MS 1625/2007 – Portaria 2.488/2011. Prazo 
para correção...........................................................................................................................................................................................

(   ) 21 - Quantitativo insuficiente de profissionais de Enfermagem para assistência ao paciente, 
infringindo a  Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº. 8.078/1990 - 
Resolução Cofen nº 293/2004. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(   ) 22 -  Inexistência de identificação profissional nos Registros de Enfermagem, infringindo a Lei nº 
7.498/1986 , Decreto nº 94.406/1987, Lei nº 8.078/1990, Código Penal, Resolução Cofen nº 311/2007, 
Resolução Cofen 429/2012 , Resolução Cofen nº 191/1996. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(    ) 23 - Inexistência de Enfermeiros em ambulâncias do tipo D, E e F na remoção de pacientes, 
infringindo a  Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Portaria MS 2048/2002 GM4. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(    ) 24 - Inexistência de Enfermeiro em evento esportivo na proporção indicada legalmente , infringindo 
a  Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº 10.671/2003. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(   ) 25 - Ausência de Enfermeiro nos seguintes locais e horários:........................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

Infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987 e Resolução Cofen nº 293/2004. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(  ) 26 - Ausência de profissionais de Enfermagem de nível médio nos seguintes locais e 
horários:......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987 e Resolução Cofen nº 293/2004. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................
Observações:
........................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................        
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................     
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                     
........................................................................................................................................................................................................................     
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                     

Nessas condições, fica vossa senhoria notificado(a) para providenciar as correções, acima indicadas, que 
contrariam as expressas disposições do artigo 15, inciso II da Lei nº 5.905 de 12/07/1973, artigo 1º,2º, 
incisos II e IV do Decreto nº 77.052 de 19/01/1976, artigo 10, inciso XXVI da Lei nº 6.437 de 20/08/1977. 
O desatendimento implicará em providências deste Conselho, previstas no artigo 10, inciso XXIX da Lei 
nº 6.437 de 20/08/1977 e os dispositivos supracitados do Decreto nº 77.052/1976, artigo 29 do Código 
Penal Brasileiro e parágrafos 2º e 3º do artigo 8º da Resolução Cofen 374/2011. Para os efeitos 
supracitados, foi expedida esta notificação da qual a 1º (primeira) via ficará em poder de vossa senhoria 
e a 2º (segunda) via, será com assinatura, comprovando o recebimento da 1º (primeira) devolvida ao 
fiscal do Coren/SC, para providências subsequentes.

(Cidade) ...................................................dia .................... de ........................................... de 20..........
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III – DADOS DO ENFERMEIRO RT

Nome:                                                                                                         nº CRT/validade 

IV - DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES:
Ao (s )...................... dia (s) do mês de.......................................... de 20............, foi realizada Inspeção fiscalizatória 
conforme Lei 5.905/1973 - artigo 15 inciso II, a Lei 7.498/1986, o Decreto 94.406/1987, a Resolução 
Cofen 374/2011, a instituição acima qualificada pelo(a) Enfermeiro(a) Fiscal 
................................................................................................................................................................. onde foram  verificados 
as seguintes irregularidades:
(    ) 1 - Inexistência do profissional Enfermeiro na instituição, infringindo a Lei  7.498/86, Decreto 
94.406/87, Resolução Cofen nº 458/2014, Lei 6.437/1977, Lei 775/1949, artigo 21. Prazo para 
correção:.................................................................................................................................................................................................

(    )  2 - Ausência de Enfermeiro em todos os locais onde são desenvolvidas ações de Enfermagem 
durante algum período de funcionamento da instituição, infringindo a Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 
94.406/1987 - Lei nº 6.437/1977 1. Prazo para correção: 
....................................................................................................................................................................................................................

(    )  3 - Existência do profissional Enfermeiro na instituição, sem Certidão de Responsabilidade Técnica, 
infringindo a Lei 6.839/1980, artigo 1° e Resolução Cofen 509/2016. Prazo para correção 
....................................................................................................................................................................................................................

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Av. 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
www.corensc.gov.br

PAD nº ........ 
( )1ª via 
( ) 2ª via 

 
Coren/SC 

Fls. nº____ 

(    )  4- Chefia do Serviço de Enfermagem assumida por outro profissional, apesar da presença do 
Enfermeiro, infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987, Lei das Contravenções Penais, artigo 47, 
Código Penal, artigo 29, Resolução Cofen 311/2007. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 5 - Responsável Técnico que não cumpre as  determinações das Decisões Regionais relativas à 
Certidão de Responsabilidade Técnica, infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987, Resolução 
Cofen 458/2014, Resolução Cofen 311/2007. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 6 - Enfermeiro Responsável Técnico que não comunica ao Conselhos Regionais desligamento da 
função para cancelamento de Certidão de Responsabilidade Técnica – CRT, infringindo a  Resolução 
Cofen nº 458/2014 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007 
Prazo para correção...........................................................................................................................................................................

(    ) 7 - Pessoal com formação e não inscrito, infringido a Lei 7.498/86, Decreto 94.406/87, Resolução 
Cofen 458/14, Resolução Cofen 448/2013, Lei 6.437/1977, artigo 10, incisos XXV, XXVI, e XXIX, Lei das 
Contravenções Penais, artigo 47, Código Penal, artigo 29. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 8 - Pessoal sem formação exercendo atividades de Enfermagem. - Decreto 77.052/1976 - Lei nº 

7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº 6.437/1977 art. 10, incisos XXV e XXVI - Lei das 
contravenções penais, art. 47 - Código penal, art.29 - Resolução Cofen 458/2014, Resolução Cofen 
448/2013 Prazo para correção......................................................................................................................................................

(    ) 9 - Pessoal inscrito em situação irregular (transferência, impedimento legal, suspensão ou cassação, 
debito), infringindo a Lei 5.905/1973, Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987, Lei das Contravenções 
Penais, artigo 47, Resolução Cofen 311/2007, artigo 74, Resolução Cofen 448/2013. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(  ) 10 – Profissional  de Enfermagem exercendo atividades de competência de outro profissional, 
infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/87, Resolução Cofen 311/2007, artigo 29 do Código Penal, 
artigo 47 da Lei das Contravenções Penais, Lei 6.437/1977, artigo 10, incisos XXV, XXVI e XXIX,. Prazo 
para correção........................................................................................................................................................................................

(    ) 11 -  Qualquer profissional que não o Enfermeiro ministrando disciplinas profissionalizantes na área 
de Enfermagem, infringindo a  Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº 2604/1955 - Lei nº 
775/1949 - Lei de Contravenções Penais. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 12 - Impedimento ou Obstáculo criado para inspeção às dependências da instituição, infringindo 
a Lei 5.905/1973, artigo 15, inciso II. Resolução Cofen 275/2003, Código Penal, artigo 329 e 330, Lei 
6.437/1977, artigo 10, inciso XXIX. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(  ) 13 - Impedimento ou obstáculo criado por pessoal de enfermagem ao acesso do fiscal às 
dependências da instituição, infringindo a  Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 
94.406/1987 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007 - Lei nº 
6.437/1977. Prazo para correção.....................................................................................................................................................

(    ) 14 - Acadêmicos e/ ou aluno de curso Técnico de Enfermagem exercendo atividades de Enfermagem 
sem supervisão de Enfermeiro, infringindo a- Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Resolução 
Cofen nº 371/2010 - Lei nº 11.788/2008 - Decreto nº 87.497/2082. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(    ) 15 - Instituição e/ ou Enfermeiro Responsável Técnico negando fornecimento de listagem do pessoal 
de Enfermagem, infringindo a  Lei nº 2.604/1955 - Decreto nº 50.387/1961 - Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 
7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Resolução Cofen nº 139/92 - Código Penal, art. 329 e 300 - Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(  ) 16 - Instituição e/ ou Enfermeiro negando acesso aos documentos relacionados ao exercício da 
profissão, infringindo a  Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/87 - Resolução Cofen 
nº 139/1992 -Resolução Cofen nº 458/2014 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – 
Resolução Cofen nº 311/2007 - Código Penal, art. 319, 329 e 300. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(  ) 17  - Inexistência de planejamento e programação de Enfermagem (SAE), infringindo a Lei nº  
5.905/1973, Lei nº 6.437/1977, Lei nº 7.498/1986, Decreto nº 94.406/1987, Lei nº  8.078/1990, Resolução 
Cofen nº 358/2009, Resolução Cofen nº 311/2007. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(   ) 18 - Inexistência de registro no Cofen de título de especialista em Enfermagem do Trabalho, em 
Serviços de Diálise, Enfermeiro obstetra, e Enfermeiro em saúde mental e demais especialidades 
regulamentadas, infringindo a Lei nº 7498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - NR 4 - Portaria do MT/ 
3214/1978 - Portaria do MT/25/1989 -Portaria GM/MS 985/1999 -Resolução Cofen nº 389/2011 -Portaria 
GM/MS 336/2002 - RDC-ANVISA 154/2004 - RDC 07/2010. Prazo para correção 30 
dias................................................................................................................................................................................................................

(   ) 19 - Atendente de Enfermagem executando procedimentos de Enfermagem fora de sua 
competência legal, infringindo a Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei n° 8.967/1994 - Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007 - Resolução Cofen nº 
186/1995. Prazo para correção.........................................................................................................................................................

(    ) 20 - Inexistência do Enfermeiro, Técnico ou Auxiliar de Enfermagem na equipe de PSF, infringindo a 
Lei nº 6.437/1977 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei de Contravenções Penais. Art. 47 - 
Código Penal, art 29 e 319 -Portaria MS 648/2006 - Portaria MS 1625/2007 – Portaria 2.488/2011. Prazo 
para correção...........................................................................................................................................................................................

CorenSC
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

(   ) 21 - Quantitativo insuficiente de profissionais de Enfermagem para assistência ao paciente, 
infringindo a  Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº. 8.078/1990 - 
Resolução Cofen nº 293/2004. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(   ) 22 -  Inexistência de identificação profissional nos Registros de Enfermagem, infringindo a Lei nº 
7.498/1986 , Decreto nº 94.406/1987, Lei nº 8.078/1990, Código Penal, Resolução Cofen nº 311/2007, 
Resolução Cofen 429/2012 , Resolução Cofen nº 191/1996. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(    ) 23 - Inexistência de Enfermeiros em ambulâncias do tipo D, E e F na remoção de pacientes, 
infringindo a  Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Portaria MS 2048/2002 GM4. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(    ) 24 - Inexistência de Enfermeiro em evento esportivo na proporção indicada legalmente , infringindo 
a  Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº 10.671/2003. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(   ) 25 - Ausência de Enfermeiro nos seguintes locais e horários:........................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

Infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987 e Resolução Cofen nº 293/2004. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(  ) 26 - Ausência de profissionais de Enfermagem de nível médio nos seguintes locais e 
horários:......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987 e Resolução Cofen nº 293/2004. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................
Observações:
........................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................        
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................     
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                     
........................................................................................................................................................................................................................     
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                     

Nessas condições, fica vossa senhoria notificado(a) para providenciar as correções, acima indicadas, que 
contrariam as expressas disposições do artigo 15, inciso II da Lei nº 5.905 de 12/07/1973, artigo 1º,2º, 
incisos II e IV do Decreto nº 77.052 de 19/01/1976, artigo 10, inciso XXVI da Lei nº 6.437 de 20/08/1977. 
O desatendimento implicará em providências deste Conselho, previstas no artigo 10, inciso XXIX da Lei 
nº 6.437 de 20/08/1977 e os dispositivos supracitados do Decreto nº 77.052/1976, artigo 29 do Código 
Penal Brasileiro e parágrafos 2º e 3º do artigo 8º da Resolução Cofen 374/2011. Para os efeitos 
supracitados, foi expedida esta notificação da qual a 1º (primeira) via ficará em poder de vossa senhoria 
e a 2º (segunda) via, será com assinatura, comprovando o recebimento da 1º (primeira) devolvida ao 
fiscal do Coren/SC, para providências subsequentes.

(Cidade) ...................................................dia .................... de ........................................... de 20..........
 

 
 Assinatura do Fiscal                       Assinatura de Recebimento

CorenSC
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

Elaborado por: Enfermeiros Fiscais Coren/SC
Departamento: Departamento de 
Fiscalização e Ética do Coren/SC
Nº versão atual: 001/2016.

19

Versão Alterada: 
Data da revisão: 
Validado por: 
Revisor: 

Histórico de revisões

Data da criação: 05/2016
Data validação: 05/2016 
Código: POP 007 Fiscalização
Homologado Plenário ROP: 543/2016 
em 21/07/2016



III – DADOS DO ENFERMEIRO RT

Nome:                                                                                                         nº CRT/validade 

IV - DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES:
Ao (s )...................... dia (s) do mês de.......................................... de 20............, foi realizada Inspeção fiscalizatória 
conforme Lei 5.905/1973 - artigo 15 inciso II, a Lei 7.498/1986, o Decreto 94.406/1987, a Resolução 
Cofen 374/2011, a instituição acima qualificada pelo(a) Enfermeiro(a) Fiscal 
................................................................................................................................................................. onde foram  verificados 
as seguintes irregularidades:
(    ) 1 - Inexistência do profissional Enfermeiro na instituição, infringindo a Lei  7.498/86, Decreto 
94.406/87, Resolução Cofen nº 458/2014, Lei 6.437/1977, Lei 775/1949, artigo 21. Prazo para 
correção:.................................................................................................................................................................................................

(    )  2 - Ausência de Enfermeiro em todos os locais onde são desenvolvidas ações de Enfermagem 
durante algum período de funcionamento da instituição, infringindo a Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 
94.406/1987 - Lei nº 6.437/1977 1. Prazo para correção: 
....................................................................................................................................................................................................................

(    )  3 - Existência do profissional Enfermeiro na instituição, sem Certidão de Responsabilidade Técnica, 
infringindo a Lei 6.839/1980, artigo 1° e Resolução Cofen 509/2016. Prazo para correção 
....................................................................................................................................................................................................................

(    )  4- Chefia do Serviço de Enfermagem assumida por outro profissional, apesar da presença do 
Enfermeiro, infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987, Lei das Contravenções Penais, artigo 47, 
Código Penal, artigo 29, Resolução Cofen 311/2007. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 5 - Responsável Técnico que não cumpre as  determinações das Decisões Regionais relativas à 
Certidão de Responsabilidade Técnica, infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987, Resolução 
Cofen 458/2014, Resolução Cofen 311/2007. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 6 - Enfermeiro Responsável Técnico que não comunica ao Conselhos Regionais desligamento da 
função para cancelamento de Certidão de Responsabilidade Técnica – CRT, infringindo a  Resolução 
Cofen nº 458/2014 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007 
Prazo para correção...........................................................................................................................................................................

(    ) 7 - Pessoal com formação e não inscrito, infringido a Lei 7.498/86, Decreto 94.406/87, Resolução 
Cofen 458/14, Resolução Cofen 448/2013, Lei 6.437/1977, artigo 10, incisos XXV, XXVI, e XXIX, Lei das 
Contravenções Penais, artigo 47, Código Penal, artigo 29. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 8 - Pessoal sem formação exercendo atividades de Enfermagem. - Decreto 77.052/1976 - Lei nº 

7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº 6.437/1977 art. 10, incisos XXV e XXVI - Lei das 
contravenções penais, art. 47 - Código penal, art.29 - Resolução Cofen 458/2014, Resolução Cofen 
448/2013 Prazo para correção......................................................................................................................................................

(    ) 9 - Pessoal inscrito em situação irregular (transferência, impedimento legal, suspensão ou cassação, 
debito), infringindo a Lei 5.905/1973, Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987, Lei das Contravenções 
Penais, artigo 47, Resolução Cofen 311/2007, artigo 74, Resolução Cofen 448/2013. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(  ) 10 – Profissional  de Enfermagem exercendo atividades de competência de outro profissional, 
infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/87, Resolução Cofen 311/2007, artigo 29 do Código Penal, 
artigo 47 da Lei das Contravenções Penais, Lei 6.437/1977, artigo 10, incisos XXV, XXVI e XXIX,. Prazo 
para correção........................................................................................................................................................................................

(    ) 11 -  Qualquer profissional que não o Enfermeiro ministrando disciplinas profissionalizantes na área 
de Enfermagem, infringindo a  Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº 2604/1955 - Lei nº 
775/1949 - Lei de Contravenções Penais. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 12 - Impedimento ou Obstáculo criado para inspeção às dependências da instituição, infringindo 
a Lei 5.905/1973, artigo 15, inciso II. Resolução Cofen 275/2003, Código Penal, artigo 329 e 330, Lei 
6.437/1977, artigo 10, inciso XXIX. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(  ) 13 - Impedimento ou obstáculo criado por pessoal de enfermagem ao acesso do fiscal às 
dependências da instituição, infringindo a  Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 
94.406/1987 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007 - Lei nº 
6.437/1977. Prazo para correção.....................................................................................................................................................

(    ) 14 - Acadêmicos e/ ou aluno de curso Técnico de Enfermagem exercendo atividades de Enfermagem 
sem supervisão de Enfermeiro, infringindo a- Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Resolução 
Cofen nº 371/2010 - Lei nº 11.788/2008 - Decreto nº 87.497/2082. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(    ) 15 - Instituição e/ ou Enfermeiro Responsável Técnico negando fornecimento de listagem do pessoal 
de Enfermagem, infringindo a  Lei nº 2.604/1955 - Decreto nº 50.387/1961 - Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 
7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Resolução Cofen nº 139/92 - Código Penal, art. 329 e 300 - Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(  ) 16 - Instituição e/ ou Enfermeiro negando acesso aos documentos relacionados ao exercício da 
profissão, infringindo a  Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/87 - Resolução Cofen 
nº 139/1992 -Resolução Cofen nº 458/2014 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – 
Resolução Cofen nº 311/2007 - Código Penal, art. 319, 329 e 300. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(  ) 17  - Inexistência de planejamento e programação de Enfermagem (SAE), infringindo a Lei nº  
5.905/1973, Lei nº 6.437/1977, Lei nº 7.498/1986, Decreto nº 94.406/1987, Lei nº  8.078/1990, Resolução 
Cofen nº 358/2009, Resolução Cofen nº 311/2007. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(   ) 18 - Inexistência de registro no Cofen de título de especialista em Enfermagem do Trabalho, em 
Serviços de Diálise, Enfermeiro obstetra, e Enfermeiro em saúde mental e demais especialidades 
regulamentadas, infringindo a Lei nº 7498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - NR 4 - Portaria do MT/ 
3214/1978 - Portaria do MT/25/1989 -Portaria GM/MS 985/1999 -Resolução Cofen nº 389/2011 -Portaria 
GM/MS 336/2002 - RDC-ANVISA 154/2004 - RDC 07/2010. Prazo para correção 30 
dias................................................................................................................................................................................................................

(   ) 19 - Atendente de Enfermagem executando procedimentos de Enfermagem fora de sua 
competência legal, infringindo a Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei n° 8.967/1994 - Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007 - Resolução Cofen nº 
186/1995. Prazo para correção.........................................................................................................................................................

(    ) 20 - Inexistência do Enfermeiro, Técnico ou Auxiliar de Enfermagem na equipe de PSF, infringindo a 
Lei nº 6.437/1977 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei de Contravenções Penais. Art. 47 - 
Código Penal, art 29 e 319 -Portaria MS 648/2006 - Portaria MS 1625/2007 – Portaria 2.488/2011. Prazo 
para correção...........................................................................................................................................................................................

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Av. 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
www.corensc.gov.br

PAD nº ........ 
( )1ª via 
( ) 2ª via 

 
Coren/SC 

Fls. nº____ 

CorenSC
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

(   ) 21 - Quantitativo insuficiente de profissionais de Enfermagem para assistência ao paciente, 
infringindo a  Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº. 8.078/1990 - 
Resolução Cofen nº 293/2004. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(   ) 22 -  Inexistência de identificação profissional nos Registros de Enfermagem, infringindo a Lei nº 
7.498/1986 , Decreto nº 94.406/1987, Lei nº 8.078/1990, Código Penal, Resolução Cofen nº 311/2007, 
Resolução Cofen 429/2012 , Resolução Cofen nº 191/1996. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(    ) 23 - Inexistência de Enfermeiros em ambulâncias do tipo D, E e F na remoção de pacientes, 
infringindo a  Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Portaria MS 2048/2002 GM4. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(    ) 24 - Inexistência de Enfermeiro em evento esportivo na proporção indicada legalmente , infringindo 
a  Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº 10.671/2003. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(   ) 25 - Ausência de Enfermeiro nos seguintes locais e horários:........................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

Infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987 e Resolução Cofen nº 293/2004. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(  ) 26 - Ausência de profissionais de Enfermagem de nível médio nos seguintes locais e 
horários:......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987 e Resolução Cofen nº 293/2004. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................
Observações:
........................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................        
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................     
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                     
........................................................................................................................................................................................................................     
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                     

Nessas condições, fica vossa senhoria notificado(a) para providenciar as correções, acima indicadas, que 
contrariam as expressas disposições do artigo 15, inciso II da Lei nº 5.905 de 12/07/1973, artigo 1º,2º, 
incisos II e IV do Decreto nº 77.052 de 19/01/1976, artigo 10, inciso XXVI da Lei nº 6.437 de 20/08/1977. 
O desatendimento implicará em providências deste Conselho, previstas no artigo 10, inciso XXIX da Lei 
nº 6.437 de 20/08/1977 e os dispositivos supracitados do Decreto nº 77.052/1976, artigo 29 do Código 
Penal Brasileiro e parágrafos 2º e 3º do artigo 8º da Resolução Cofen 374/2011. Para os efeitos 
supracitados, foi expedida esta notificação da qual a 1º (primeira) via ficará em poder de vossa senhoria 
e a 2º (segunda) via, será com assinatura, comprovando o recebimento da 1º (primeira) devolvida ao 
fiscal do Coren/SC, para providências subsequentes.

(Cidade) ...................................................dia .................... de ........................................... de 20..........
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III – DADOS DO ENFERMEIRO RT

Nome:                                                                                                         nº CRT/validade 

IV - DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES:
Ao (s )...................... dia (s) do mês de.......................................... de 20............, foi realizada Inspeção fiscalizatória 
conforme Lei 5.905/1973 - artigo 15 inciso II, a Lei 7.498/1986, o Decreto 94.406/1987, a Resolução 
Cofen 374/2011, a instituição acima qualificada pelo(a) Enfermeiro(a) Fiscal 
................................................................................................................................................................. onde foram  verificados 
as seguintes irregularidades:
(    ) 1 - Inexistência do profissional Enfermeiro na instituição, infringindo a Lei  7.498/86, Decreto 
94.406/87, Resolução Cofen nº 458/2014, Lei 6.437/1977, Lei 775/1949, artigo 21. Prazo para 
correção:.................................................................................................................................................................................................

(    )  2 - Ausência de Enfermeiro em todos os locais onde são desenvolvidas ações de Enfermagem 
durante algum período de funcionamento da instituição, infringindo a Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 
94.406/1987 - Lei nº 6.437/1977 1. Prazo para correção: 
....................................................................................................................................................................................................................

(    )  3 - Existência do profissional Enfermeiro na instituição, sem Certidão de Responsabilidade Técnica, 
infringindo a Lei 6.839/1980, artigo 1° e Resolução Cofen 509/2016. Prazo para correção 
....................................................................................................................................................................................................................

(    )  4- Chefia do Serviço de Enfermagem assumida por outro profissional, apesar da presença do 
Enfermeiro, infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987, Lei das Contravenções Penais, artigo 47, 
Código Penal, artigo 29, Resolução Cofen 311/2007. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 5 - Responsável Técnico que não cumpre as  determinações das Decisões Regionais relativas à 
Certidão de Responsabilidade Técnica, infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987, Resolução 
Cofen 458/2014, Resolução Cofen 311/2007. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 6 - Enfermeiro Responsável Técnico que não comunica ao Conselhos Regionais desligamento da 
função para cancelamento de Certidão de Responsabilidade Técnica – CRT, infringindo a  Resolução 
Cofen nº 458/2014 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007 
Prazo para correção...........................................................................................................................................................................

(    ) 7 - Pessoal com formação e não inscrito, infringido a Lei 7.498/86, Decreto 94.406/87, Resolução 
Cofen 458/14, Resolução Cofen 448/2013, Lei 6.437/1977, artigo 10, incisos XXV, XXVI, e XXIX, Lei das 
Contravenções Penais, artigo 47, Código Penal, artigo 29. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 8 - Pessoal sem formação exercendo atividades de Enfermagem. - Decreto 77.052/1976 - Lei nº 

7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº 6.437/1977 art. 10, incisos XXV e XXVI - Lei das 
contravenções penais, art. 47 - Código penal, art.29 - Resolução Cofen 458/2014, Resolução Cofen 
448/2013 Prazo para correção......................................................................................................................................................

(    ) 9 - Pessoal inscrito em situação irregular (transferência, impedimento legal, suspensão ou cassação, 
debito), infringindo a Lei 5.905/1973, Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987, Lei das Contravenções 
Penais, artigo 47, Resolução Cofen 311/2007, artigo 74, Resolução Cofen 448/2013. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(  ) 10 – Profissional  de Enfermagem exercendo atividades de competência de outro profissional, 
infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/87, Resolução Cofen 311/2007, artigo 29 do Código Penal, 
artigo 47 da Lei das Contravenções Penais, Lei 6.437/1977, artigo 10, incisos XXV, XXVI e XXIX,. Prazo 
para correção........................................................................................................................................................................................

(    ) 11 -  Qualquer profissional que não o Enfermeiro ministrando disciplinas profissionalizantes na área 
de Enfermagem, infringindo a  Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº 2604/1955 - Lei nº 
775/1949 - Lei de Contravenções Penais. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 12 - Impedimento ou Obstáculo criado para inspeção às dependências da instituição, infringindo 
a Lei 5.905/1973, artigo 15, inciso II. Resolução Cofen 275/2003, Código Penal, artigo 329 e 330, Lei 
6.437/1977, artigo 10, inciso XXIX. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(  ) 13 - Impedimento ou obstáculo criado por pessoal de enfermagem ao acesso do fiscal às 
dependências da instituição, infringindo a  Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 
94.406/1987 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007 - Lei nº 
6.437/1977. Prazo para correção.....................................................................................................................................................

(    ) 14 - Acadêmicos e/ ou aluno de curso Técnico de Enfermagem exercendo atividades de Enfermagem 
sem supervisão de Enfermeiro, infringindo a- Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Resolução 
Cofen nº 371/2010 - Lei nº 11.788/2008 - Decreto nº 87.497/2082. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(    ) 15 - Instituição e/ ou Enfermeiro Responsável Técnico negando fornecimento de listagem do pessoal 
de Enfermagem, infringindo a  Lei nº 2.604/1955 - Decreto nº 50.387/1961 - Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 
7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Resolução Cofen nº 139/92 - Código Penal, art. 329 e 300 - Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(  ) 16 - Instituição e/ ou Enfermeiro negando acesso aos documentos relacionados ao exercício da 
profissão, infringindo a  Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/87 - Resolução Cofen 
nº 139/1992 -Resolução Cofen nº 458/2014 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – 
Resolução Cofen nº 311/2007 - Código Penal, art. 319, 329 e 300. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(  ) 17  - Inexistência de planejamento e programação de Enfermagem (SAE), infringindo a Lei nº  
5.905/1973, Lei nº 6.437/1977, Lei nº 7.498/1986, Decreto nº 94.406/1987, Lei nº  8.078/1990, Resolução 
Cofen nº 358/2009, Resolução Cofen nº 311/2007. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(   ) 18 - Inexistência de registro no Cofen de título de especialista em Enfermagem do Trabalho, em 
Serviços de Diálise, Enfermeiro obstetra, e Enfermeiro em saúde mental e demais especialidades 
regulamentadas, infringindo a Lei nº 7498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - NR 4 - Portaria do MT/ 
3214/1978 - Portaria do MT/25/1989 -Portaria GM/MS 985/1999 -Resolução Cofen nº 389/2011 -Portaria 
GM/MS 336/2002 - RDC-ANVISA 154/2004 - RDC 07/2010. Prazo para correção 30 
dias................................................................................................................................................................................................................

(   ) 19 - Atendente de Enfermagem executando procedimentos de Enfermagem fora de sua 
competência legal, infringindo a Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei n° 8.967/1994 - Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007 - Resolução Cofen nº 
186/1995. Prazo para correção.........................................................................................................................................................

(    ) 20 - Inexistência do Enfermeiro, Técnico ou Auxiliar de Enfermagem na equipe de PSF, infringindo a 
Lei nº 6.437/1977 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei de Contravenções Penais. Art. 47 - 
Código Penal, art 29 e 319 -Portaria MS 648/2006 - Portaria MS 1625/2007 – Portaria 2.488/2011. Prazo 
para correção...........................................................................................................................................................................................

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Av. 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
www.corensc.gov.br

PAD nº ........ 
( )1ª via 
( ) 2ª via 

 
Coren/SC 

Fls. nº____ 

CorenSC
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

(   ) 21 - Quantitativo insuficiente de profissionais de Enfermagem para assistência ao paciente, 
infringindo a  Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº. 8.078/1990 - 
Resolução Cofen nº 293/2004. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(   ) 22 -  Inexistência de identificação profissional nos Registros de Enfermagem, infringindo a Lei nº 
7.498/1986 , Decreto nº 94.406/1987, Lei nº 8.078/1990, Código Penal, Resolução Cofen nº 311/2007, 
Resolução Cofen 429/2012 , Resolução Cofen nº 191/1996. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(    ) 23 - Inexistência de Enfermeiros em ambulâncias do tipo D, E e F na remoção de pacientes, 
infringindo a  Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Portaria MS 2048/2002 GM4. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(    ) 24 - Inexistência de Enfermeiro em evento esportivo na proporção indicada legalmente , infringindo 
a  Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº 10.671/2003. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(   ) 25 - Ausência de Enfermeiro nos seguintes locais e horários:........................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

Infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987 e Resolução Cofen nº 293/2004. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(  ) 26 - Ausência de profissionais de Enfermagem de nível médio nos seguintes locais e 
horários:......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987 e Resolução Cofen nº 293/2004. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................
Observações:
........................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................        
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................     
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                     
........................................................................................................................................................................................................................     
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                     

Nessas condições, fica vossa senhoria notificado(a) para providenciar as correções, acima indicadas, que 
contrariam as expressas disposições do artigo 15, inciso II da Lei nº 5.905 de 12/07/1973, artigo 1º,2º, 
incisos II e IV do Decreto nº 77.052 de 19/01/1976, artigo 10, inciso XXVI da Lei nº 6.437 de 20/08/1977. 
O desatendimento implicará em providências deste Conselho, previstas no artigo 10, inciso XXIX da Lei 
nº 6.437 de 20/08/1977 e os dispositivos supracitados do Decreto nº 77.052/1976, artigo 29 do Código 
Penal Brasileiro e parágrafos 2º e 3º do artigo 8º da Resolução Cofen 374/2011. Para os efeitos 
supracitados, foi expedida esta notificação da qual a 1º (primeira) via ficará em poder de vossa senhoria 
e a 2º (segunda) via, será com assinatura, comprovando o recebimento da 1º (primeira) devolvida ao 
fiscal do Coren/SC, para providências subsequentes.

(Cidade) ...................................................dia .................... de ........................................... de 20..........
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III – DADOS DO ENFERMEIRO RT

Nome:                                                                                                         nº CRT/validade 

IV - DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES:
Ao (s )...................... dia (s) do mês de.......................................... de 20............, foi realizada Inspeção fiscalizatória 
conforme Lei 5.905/1973 - artigo 15 inciso II, a Lei 7.498/1986, o Decreto 94.406/1987, a Resolução 
Cofen 374/2011, a instituição acima qualificada pelo(a) Enfermeiro(a) Fiscal 
................................................................................................................................................................. onde foram  verificados 
as seguintes irregularidades:
(    ) 1 - Inexistência do profissional Enfermeiro na instituição, infringindo a Lei  7.498/86, Decreto 
94.406/87, Resolução Cofen nº 458/2014, Lei 6.437/1977, Lei 775/1949, artigo 21. Prazo para 
correção:.................................................................................................................................................................................................

(    )  2 - Ausência de Enfermeiro em todos os locais onde são desenvolvidas ações de Enfermagem 
durante algum período de funcionamento da instituição, infringindo a Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 
94.406/1987 - Lei nº 6.437/1977 1. Prazo para correção: 
....................................................................................................................................................................................................................

(    )  3 - Existência do profissional Enfermeiro na instituição, sem Certidão de Responsabilidade Técnica, 
infringindo a Lei 6.839/1980, artigo 1° e Resolução Cofen 509/2016. Prazo para correção 
....................................................................................................................................................................................................................

(    )  4- Chefia do Serviço de Enfermagem assumida por outro profissional, apesar da presença do 
Enfermeiro, infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987, Lei das Contravenções Penais, artigo 47, 
Código Penal, artigo 29, Resolução Cofen 311/2007. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 5 - Responsável Técnico que não cumpre as  determinações das Decisões Regionais relativas à 
Certidão de Responsabilidade Técnica, infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987, Resolução 
Cofen 458/2014, Resolução Cofen 311/2007. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 6 - Enfermeiro Responsável Técnico que não comunica ao Conselhos Regionais desligamento da 
função para cancelamento de Certidão de Responsabilidade Técnica – CRT, infringindo a  Resolução 
Cofen nº 458/2014 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007 
Prazo para correção...........................................................................................................................................................................

(    ) 7 - Pessoal com formação e não inscrito, infringido a Lei 7.498/86, Decreto 94.406/87, Resolução 
Cofen 458/14, Resolução Cofen 448/2013, Lei 6.437/1977, artigo 10, incisos XXV, XXVI, e XXIX, Lei das 
Contravenções Penais, artigo 47, Código Penal, artigo 29. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 8 - Pessoal sem formação exercendo atividades de Enfermagem. - Decreto 77.052/1976 - Lei nº 

7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº 6.437/1977 art. 10, incisos XXV e XXVI - Lei das 
contravenções penais, art. 47 - Código penal, art.29 - Resolução Cofen 458/2014, Resolução Cofen 
448/2013 Prazo para correção......................................................................................................................................................

(    ) 9 - Pessoal inscrito em situação irregular (transferência, impedimento legal, suspensão ou cassação, 
debito), infringindo a Lei 5.905/1973, Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987, Lei das Contravenções 
Penais, artigo 47, Resolução Cofen 311/2007, artigo 74, Resolução Cofen 448/2013. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(  ) 10 – Profissional  de Enfermagem exercendo atividades de competência de outro profissional, 
infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/87, Resolução Cofen 311/2007, artigo 29 do Código Penal, 
artigo 47 da Lei das Contravenções Penais, Lei 6.437/1977, artigo 10, incisos XXV, XXVI e XXIX,. Prazo 
para correção........................................................................................................................................................................................

(    ) 11 -  Qualquer profissional que não o Enfermeiro ministrando disciplinas profissionalizantes na área 
de Enfermagem, infringindo a  Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº 2604/1955 - Lei nº 
775/1949 - Lei de Contravenções Penais. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(    ) 12 - Impedimento ou Obstáculo criado para inspeção às dependências da instituição, infringindo 
a Lei 5.905/1973, artigo 15, inciso II. Resolução Cofen 275/2003, Código Penal, artigo 329 e 330, Lei 
6.437/1977, artigo 10, inciso XXIX. Prazo para 
correção..................................................................................................................................................................................................

(  ) 13 - Impedimento ou obstáculo criado por pessoal de enfermagem ao acesso do fiscal às 
dependências da instituição, infringindo a  Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 
94.406/1987 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007 - Lei nº 
6.437/1977. Prazo para correção.....................................................................................................................................................

(    ) 14 - Acadêmicos e/ ou aluno de curso Técnico de Enfermagem exercendo atividades de Enfermagem 
sem supervisão de Enfermeiro, infringindo a- Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Resolução 
Cofen nº 371/2010 - Lei nº 11.788/2008 - Decreto nº 87.497/2082. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(    ) 15 - Instituição e/ ou Enfermeiro Responsável Técnico negando fornecimento de listagem do pessoal 
de Enfermagem, infringindo a  Lei nº 2.604/1955 - Decreto nº 50.387/1961 - Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 
7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Resolução Cofen nº 139/92 - Código Penal, art. 329 e 300 - Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(  ) 16 - Instituição e/ ou Enfermeiro negando acesso aos documentos relacionados ao exercício da 
profissão, infringindo a  Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/87 - Resolução Cofen 
nº 139/1992 -Resolução Cofen nº 458/2014 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – 
Resolução Cofen nº 311/2007 - Código Penal, art. 319, 329 e 300. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(  ) 17  - Inexistência de planejamento e programação de Enfermagem (SAE), infringindo a Lei nº  
5.905/1973, Lei nº 6.437/1977, Lei nº 7.498/1986, Decreto nº 94.406/1987, Lei nº  8.078/1990, Resolução 
Cofen nº 358/2009, Resolução Cofen nº 311/2007. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(   ) 18 - Inexistência de registro no Cofen de título de especialista em Enfermagem do Trabalho, em 
Serviços de Diálise, Enfermeiro obstetra, e Enfermeiro em saúde mental e demais especialidades 
regulamentadas, infringindo a Lei nº 7498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - NR 4 - Portaria do MT/ 
3214/1978 - Portaria do MT/25/1989 -Portaria GM/MS 985/1999 -Resolução Cofen nº 389/2011 -Portaria 
GM/MS 336/2002 - RDC-ANVISA 154/2004 - RDC 07/2010. Prazo para correção 30 
dias................................................................................................................................................................................................................

(   ) 19 - Atendente de Enfermagem executando procedimentos de Enfermagem fora de sua 
competência legal, infringindo a Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei n° 8.967/1994 - Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução Cofen nº 311/2007 - Resolução Cofen nº 
186/1995. Prazo para correção.........................................................................................................................................................

(    ) 20 - Inexistência do Enfermeiro, Técnico ou Auxiliar de Enfermagem na equipe de PSF, infringindo a 
Lei nº 6.437/1977 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei de Contravenções Penais. Art. 47 - 
Código Penal, art 29 e 319 -Portaria MS 648/2006 - Portaria MS 1625/2007 – Portaria 2.488/2011. Prazo 
para correção...........................................................................................................................................................................................

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

Av. 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
www.corensc.gov.br

PAD nº ........ 
( )1ª via 
( ) 2ª via 

 
Coren/SC 

Fls. nº____ 

CorenSC
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina

(   ) 21 - Quantitativo insuficiente de profissionais de Enfermagem para assistência ao paciente, 
infringindo a  Lei nº 5.905/1973 - Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº. 8.078/1990 - 
Resolução Cofen nº 293/2004. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(   ) 22 -  Inexistência de identificação profissional nos Registros de Enfermagem, infringindo a Lei nº 
7.498/1986 , Decreto nº 94.406/1987, Lei nº 8.078/1990, Código Penal, Resolução Cofen nº 311/2007, 
Resolução Cofen 429/2012 , Resolução Cofen nº 191/1996. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(    ) 23 - Inexistência de Enfermeiros em ambulâncias do tipo D, E e F na remoção de pacientes, 
infringindo a  Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Portaria MS 2048/2002 GM4. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(    ) 24 - Inexistência de Enfermeiro em evento esportivo na proporção indicada legalmente , infringindo 
a  Lei nº 7.498/1986 - Decreto nº 94.406/1987 - Lei nº 10.671/2003. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(   ) 25 - Ausência de Enfermeiro nos seguintes locais e horários:........................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

Infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987 e Resolução Cofen nº 293/2004. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................

(  ) 26 - Ausência de profissionais de Enfermagem de nível médio nos seguintes locais e 
horários:......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Infringindo a Lei 7.498/1986, Decreto 94.406/1987 e Resolução Cofen nº 293/2004. Prazo para 
correção......................................................................................................................................................................................................
Observações:
........................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................        
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................     
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                     
........................................................................................................................................................................................................................     
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                     

Nessas condições, fica vossa senhoria notificado(a) para providenciar as correções, acima indicadas, que 
contrariam as expressas disposições do artigo 15, inciso II da Lei nº 5.905 de 12/07/1973, artigo 1º,2º, 
incisos II e IV do Decreto nº 77.052 de 19/01/1976, artigo 10, inciso XXVI da Lei nº 6.437 de 20/08/1977. 
O desatendimento implicará em providências deste Conselho, previstas no artigo 10, inciso XXIX da Lei 
nº 6.437 de 20/08/1977 e os dispositivos supracitados do Decreto nº 77.052/1976, artigo 29 do Código 
Penal Brasileiro e parágrafos 2º e 3º do artigo 8º da Resolução Cofen 374/2011. Para os efeitos 
supracitados, foi expedida esta notificação da qual a 1º (primeira) via ficará em poder de vossa senhoria 
e a 2º (segunda) via, será com assinatura, comprovando o recebimento da 1º (primeira) devolvida ao 
fiscal do Coren/SC, para providências subsequentes.

(Cidade) ...................................................dia .................... de ........................................... de 20..........
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POP 008 - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

I. OBJETIVO

Verificar a identificação das instituições 
inspecionadas e atualização cadastral.

II.PESSOAL/ABRANGÊNCIA 

Enfermeiros Fiscais / Santa Catarina.

III. INSTRUÇÕES 

1. Confirmar, indagando ao responsável por 
acompanhar a inspeção, se a instituição é a mesma 
que consta no memorando de designação (Razão 
Social; Nome Fantasia; CNPJ; endereço).  

Caso positivo, realizar a inspeção, uma vez que, os 
dados de identificação da instituição já constam no 
sistema Coren.                                                                  

Caso negativo, coletar os dados necessários para 
posterior cadastro da instituição no sistema Coren.                  

2. Quando for identificada alteração nos dados 
(Razão Social; Nome Fantasia; CNPJ; fone; endereço) 
no momento da inspeção, o Enfermeiro fiscal deverá 
entrar em contato com a Coordenação de 
fiscalização, informando os dados distintos, para que 
seja verificado se há algum cadastro com os dados 
informados pela instituição:  
a) Caso a instituição que consta no Processo 
Administrativo seja inexistente/desativada, mas 
exista outro código de cadastro no mesmo endereço 
(exemplo: Unidade Básica de Saúde alterou para 
Centro de Atenção Psicossocial) o Enfermeiro fiscal 
realizará a inspeção sendo que a coordenação 
deverá refazer o memorando de Designação;  
b) O Enfermeiro Fiscal deverá finalizar o Processo 
Administrativo (PAD) da instituição 
inexistente/desativada, elaborando relatório 
circunstanciado com as informações pertinentes, 

seguido do despacho para a Coordenação de 
Fiscalização sugerindo o arquivamento por motivo: 
“instituição inexistente/desativada”; 
c) A Coordenação de Fiscalização deverá 
providenciar a abertura do PAD com Memorando de 
Designação correspondente à nova instituição. 

3. Caso a instituição que consta no PAD não esteja 
no endereço que consta no cadastro do Sistema 
Coren/SC (exemplo: instituição existe, mas está 
funcionando em outro endereço):  
a) Realizar ação no endereço atualizado, se obtiver 
esta informação; 
b) Optando-se pela não realização da ação: 
- deverá finalizar o PAD, elaborando relatório 
circunstanciado com as informações sobre a 
mudança de endereço, seguido do despacho para a 
Coordenação de Fiscalização sugerindo o 
arquivamento por motivo de “instituição inexistente 
no endereço cadastrado no Sistema Coren/SC”; 
- Caso seja obtida informação sobre o endereço 
correto, informar à Coordenação de Fiscalização e 
atualizar o cadastro no Sistema Coren/SC e prever 
nova programação de inspeção; 
c) Optando-se pela realização da ação:
- Quando algum dado cadastral informado for 
diferente do Sistema Coren/SC, porém tratando-se 
da mesma instituição, deverá ser realizada a 
inspeção. 

IV. REFERÊNCIAS

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. 
Câmara Técnica de Fiscalização. Cartilha do Processo 
Administrativo de Fiscalização, 2011.

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem – Cofen. 
Manual de Fiscalização Cofen/Conselhos Regionais. 
2011. 52p
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POP 009- DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM 

I. OBJETIVO

Verificar os documentos administrativos, que 
organizam e norteiam os serviços de Enfermagem 
nas instituições inspecionadas.

II.PESSOAL/ABRANGÊNCIA 

Enfermeiros Fiscais/ Santa Catarina.
Coordenação de Fiscalização e Ética do Coren/SC.

III. INSTRUÇÕES 

1. Verificar se há escala de pessoal de Enfermagem 
na instituição:
a) Em caso positivo verificar se estão contemplados 
os itens abaixo:
- Timbre e identificação da Instituição;
- Identificação do setor ou área;
- Mês e ano de referência;
-Nome completo do profissional, categoria e 
número de inscrição no Coren/SC;
- Horário de trabalho;
-Indicação de plantões, folgas, licenças, atestados, 
férias, etc.;
- Presença de legenda, caso exista abreviaturas;
-Assinatura e carimbo do Enfermeiro responsável 
pela elaboração da escala;
- Estar afixada previamente em local visível. 

2. Verificar a listagem dos profissionais de 
Enfermagem:
a) Solicitar a listagem conforme padronização do 
Coren/SC (Apêndice 1).

Observação: modelo da  lista deverá ter a data de 
validade.

3. Verificar a existência de Manual de Normas e 
Rotinas / Procedimento Operacional Padrão (POP) 
bem como o Regimento Interno dos Serviços de 
Enfermagem:

- data de criação e atualização e equipe de 
elaboração;
- Estar baseado em práticas científicas e na 
Legislação do exercício profissional.

Importante: Em caso positivo questionar se os 
profissionais tem ciência por escrito da existência e 
da importância dos documentos. 

4. em caso de  irregularidade seguir  POP 
OO7/2016.

IV. REFERÊNCIAS

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução 
COFEN 374/2011. Normatiza o funcionamento do 
Sistema de fiscalização do exercício profissional da 
Enfermagem e da outras providencias. Disponível 
em http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-n 
3742011_6590.html. Acesso em 02 mar. 2016.
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POP 010 -  REGISTRO DAS AÇÕES DE ENFERMAGEM  

I. OBJETIVO

Analisar os registros das ações de Enfermagem nas 
inspeções.

II.PESSOAL/ABRANGÊNCIA 

Enfermeiros Fiscais /Santa Catarina.

III. INSTRUÇÕES 

1. Avaliar os registros (prontuários, fichas de 
atendimento, controles) de forma aleatória para 
análise das anotações de Enfermagem. 

2.  Os registros de Enfermagem devem conter os 
seguintes itens:
a) cabeçalho com dados que permitam 
identificação do paciente;
b) ordem cronológica, precedida de data e hora;
c) Letra legível;
d) Ausência de rasuras, linhas ou espaços em branco 
entre os registros;
e) Nome completo do profissional responsável pela 
execução do registro, número de inscrição e 
categoria profissional.

4. Em caso de utilização de carimbo para 
identificação do profissional, o mesmo deve conter 
os dados citados no item anterior, sendo obrigatória 
a assinatura do profissional.

5. No caso da realização dos registros de 
Enfermagem em prontuário eletrônico, os seguintes 
itens devem ser observados:
a) Nome completo do profissional responsável pela 
execução do registro, número de inscrição e 
categoria profissional;
b) Uso de senha pessoal e intransferível;
c) Garantia de impossibilidade de alteração dos 
dados gravados pelo profissional.

6. Caso os registros estejam em desacordo com o 
item 2, letras  a, b, c e d  como estabelecido, deve-se:
a) Orientar sobre este item, indicando que a próxima 
inspeção incorrerá em notificação Jurídica e/ou 
Física.  

7. Caso os registros estejam com inexistência de 
Identificação profissional e conforme estabelecido, 
deve-se:
a) Emitir Notificação Pessoa Jurídica e na próxima 
inspeção persistindo a irregularidade notificar 
pessoa Física. 
 
8. Na inexistência das anotações de Enfermagem 
deve-se:
a) Emitir Notificação Pessoa Jurídica e/ou 
Notificação Pessoa Física. 

Importante: As notificações devem seguir as 
orientações estabelecidas no POP 007/2016.

IV. REFERÊNCIAS

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução 
COFEN 374/2011. Normatiza o funcionamento do 
Sistema de fiscalização do exercício profissional da 
Enfermagem e da outras providencias. Disponível 
em http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-n 
3742011_6590.html. Acesso em 02 mar. 2016.
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução 
COFEN 191/1996. Dispõe sobre a forma de anotação 
e o uso do número de inscrição ou da autorização, 
pelo pessoal da Enfermagem. Disponível em 
http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-1911996-re
vogou-resoluo-cofen-1751994_4250.html Acesso 
em: 02 mar. 2016.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução 
COFEN 429/2012. Dispõe sobre o registro das ações 
profissionais no prontuário do paciente, e em outros 
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documentos próprios da Enfermagem, 
independente do meio de suporte – tradicional ou 
eletrônico. Disponível em 
http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-n-4292012
_9263.html Acesso em 02 mar. 2016.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. 
RESOLUÇÃO COFEN 311/2007.Aprova a 
Reformulação do Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem.Disponível em: 
http://se.corens.portalcofen.gov.br/codigo-de-etica
-resolucao-cofen-3112007 acesso em 02 de maio de  
2016.

BRASIL. Lei 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe 
sobre a regulamentação do exercício da 
Enfermagem e dá outras providências. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder 
Executivo, Brasília, DF, 26 jun. 1986. Seção 1, p. 9273.

BRASIL. Decreto Lei 94.406, de 8 de junho de 1987. 
Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, 
que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e dá 
outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo,
Brasília, DF, 9 jun. 1987. Seção 1, p. 8.853-8.855.



I. OBJETIVO

Analisar os registros das ações de Enfermagem nas 
inspeções.

II.PESSOAL/ABRANGÊNCIA 

Enfermeiros Fiscais /Santa Catarina.

III. INSTRUÇÕES 

1. Avaliar os registros (prontuários, fichas de 
atendimento, controles) de forma aleatória para 
análise das anotações de Enfermagem. 

2.  Os registros de Enfermagem devem conter os 
seguintes itens:
a) cabeçalho com dados que permitam 
identificação do paciente;
b) ordem cronológica, precedida de data e hora;
c) Letra legível;
d) Ausência de rasuras, linhas ou espaços em branco 
entre os registros;
e) Nome completo do profissional responsável pela 
execução do registro, número de inscrição e 
categoria profissional.

4. Em caso de utilização de carimbo para 
identificação do profissional, o mesmo deve conter 
os dados citados no item anterior, sendo obrigatória 
a assinatura do profissional.

5. No caso da realização dos registros de 
Enfermagem em prontuário eletrônico, os seguintes 
itens devem ser observados:
a) Nome completo do profissional responsável pela 
execução do registro, número de inscrição e 
categoria profissional;
b) Uso de senha pessoal e intransferível;
c) Garantia de impossibilidade de alteração dos 
dados gravados pelo profissional.

6. Caso os registros estejam em desacordo com o 
item 2, letras  a, b, c e d  como estabelecido, deve-se:
a) Orientar sobre este item, indicando que a próxima 
inspeção incorrerá em notificação Jurídica e/ou 
Física.  

7. Caso os registros estejam com inexistência de 
Identificação profissional e conforme estabelecido, 
deve-se:
a) Emitir Notificação Pessoa Jurídica e na próxima 
inspeção persistindo a irregularidade notificar 
pessoa Física. 
 
8. Na inexistência das anotações de Enfermagem 
deve-se:
a) Emitir Notificação Pessoa Jurídica e/ou 
Notificação Pessoa Física. 

Importante: As notificações devem seguir as 
orientações estabelecidas no POP 007/2016.

IV. REFERÊNCIAS

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução 
COFEN 374/2011. Normatiza o funcionamento do 
Sistema de fiscalização do exercício profissional da 
Enfermagem e da outras providencias. Disponível 
em http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-n 
3742011_6590.html. Acesso em 02 mar. 2016.
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução 
COFEN 191/1996. Dispõe sobre a forma de anotação 
e o uso do número de inscrição ou da autorização, 
pelo pessoal da Enfermagem. Disponível em 
http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-1911996-re
vogou-resoluo-cofen-1751994_4250.html Acesso 
em: 02 mar. 2016.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução 
COFEN 429/2012. Dispõe sobre o registro das ações 
profissionais no prontuário do paciente, e em outros 
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documentos próprios da Enfermagem, 
independente do meio de suporte – tradicional ou 
eletrônico. Disponível em 
http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-n-4292012
_9263.html Acesso em 02 mar. 2016.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. 
RESOLUÇÃO COFEN 311/2007.Aprova a 
Reformulação do Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem.Disponível em: 
http://se.corens.portalcofen.gov.br/codigo-de-etica
-resolucao-cofen-3112007 acesso em 02 de maio de  
2016.

BRASIL. Lei 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe 
sobre a regulamentação do exercício da 
Enfermagem e dá outras providências. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder 
Executivo, Brasília, DF, 26 jun. 1986. Seção 1, p. 9273.

BRASIL. Decreto Lei 94.406, de 8 de junho de 1987. 
Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, 
que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e dá 
outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo,
Brasília, DF, 9 jun. 1987. Seção 1, p. 8.853-8.855.
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POP 11 - DIRETRIZES PARA ESTÁGIOS DE ENFERMAGEM (CURRICULAR E EXTRACURRICULAR)

I. OBJETIVO

Estabelecer às ações relacionadas aos estágios de 
Enfermagem.

II.PESSOAL/ABRANGÊNCIA 

Enfermeiros Fiscais/ Santa Catarina.
Coordenação de Fiscalização e Ética do Coren/SC. 

III. INSTRUÇÕES 

1. Quanto à realização de estágios de Enfermagem, 
questionar se a instituição oferta campo de estágio. 
Caso positivo, registrar qual (ais) curso (s) nível 
médio e/ou graduação (nível superior) e para qual 
(ais) Instituições de Ensino e a modalidade do 
Estágio conforme  Resolução 441/2013.

Observação1: A listagem deve ser completa com o 
nome do curso e das Instituições de Ensino.

2. No caso de atividade prática de estágio 
extracurricular, indagar se há Enfermeiro da 
instituição acompanhando o estagiário durante o 
horário das atividades através da constatação de 
Termo de Contrato da escola e instituição. 
a) Em caso positivo: 
- solicitar o nome completo e número de inscrição 
no Coren/SC do Enfermeiro responsável e horário de 
atuação de ambos; 
b) Em caso negativo: 
- notificar a instituição cedente do campo de 
estágio, quanto à irregularidade;   
-suspensão imediata das atividades de Enfermagem 
pelos estagiários até a correção da irregularidade. 

3. Quanto ao estágio curricular supervisionado, 
indagar se há Enfermeiro docente da instituição de 
ensino e Enfermeiro supervisor da instituição 
concedente de campo de estágio, responsáveis 
pelos graduandos.

a) Em caso positivo:
- solicitar o nome completo e número de inscrição 
no Coren/SC dos dois Enfermeiros responsáveis;  
b) Em caso negativo:
- notificar a instituição cedente do campo de 
estágio, quanto à irregularidade;
-suspensão imediata das atividades de Enfermagem 
pelos alunos/graduandos até a correção da 
irregularidade;
c) Encaminhar ofício, dando ciência da 
irregularidade à instituição de ensino.  

Importante:
Atividade prática e estágio supervisionado 
conforme Resolução Cofen 441/2013:

I- Atividade Prática: toda e qualquer atividade 
desenvolvida pelo ou com o estudante no percurso 
de sua formação, sob a responsabilidade da 
instituição formadora, cujo objetivo seja o 
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e 
atitudes compatíveis com o exercício profissional da 
Enfermagem, nos níveis médio e/ou superior de 
formação, desenvolvidas em laboratórios específicos 
e instituições de saúde;

II – Estágio Curricular Supervisionado: ato 
educativo supervisionado, obrigatório, desenvolvido 
no ambiente de trabalho, que visa à preparação para 
o trabalho produtivo de educandos. O estágio faz 
parte do Projeto Pedagógico do Curso, que além de 
integrar o itinerário formativo do discente, promove 
o aprendizado de competências próprias da 
atividade profissional, objetivando o 
desenvolvimento do estudante para a vida cidadã e 
para o trabalho . Deve ser realizado em hospitais 
gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de 
serviços de saúde e comunidade, totalizar uma carga 
horária mínima que represente 20% da carga horária 
total do curso e ser executado durante os dois 
últimos períodos do curso;
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III – Estágio Não Obrigatório: atividade opcional, 
acrescida à carga horária regular, não criando 
vínculo, observados os seguintes requisitos: 
matrícula e frequência regular em curso de 
Educação Superior e de Educação Profissional e 
celebração de termo de compromisso entre o 
discente, parte concedente do estágio e instituição 
de ensino;

IV – Projeto Pedagógico de Curso de Graduação 
em Enfermagem: construído coletivamente, 
centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e 
apoiado no professor como facilitador e mediador 
do processo ensino-aprendizagem. O projeto 
pedagógico visa à formação integral e adequada do 
estudante através de articulação entre ensino, 
pesquisa, extensão e Assistência de Enfermagem.

IV. REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe 
sobre a regulamentação do exercício da 
Enfermagem e dá outras providências. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder 
Executivo, Brasília, DF, 26 jun. 1986. Seção 1, p. 9273.

BRASIL. Decreto Lei 94.406, de 8 de junho de 1987. 
Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, 
que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e dá 
outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 9 
jun. 1987. Seção 1, p. 8.853-8.855.

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem – Cofen. 
Manual de Fiscalização do Cofen/Conselhos 
Regionais. 2011.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. 
RESOLUÇÃO COFEN Nº 0441/2013. Dispõe sobre 
participação do Enfermeiro na supervisão de 

atividade prática e estágio supervisionado de 
estudantes dos diferentes níveis da formação 
profissional de Enfermagem. Disponível em: 
http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-4412
013_19664.html. acesso em 12 de  maio de  2016.

Brasil. Lei 11.788 de  25 de setembro de  2008 Dispõe 
sobre o estágio de estudantes; e dá outras 
providências. DOU de 26.9.2008. Brasília. 2008.



I. OBJETIVO

Estabelecer às ações relacionadas aos estágios de 
Enfermagem.

II.PESSOAL/ABRANGÊNCIA 

Enfermeiros Fiscais/ Santa Catarina.
Coordenação de Fiscalização e Ética do Coren/SC. 

III. INSTRUÇÕES 

1. Quanto à realização de estágios de Enfermagem, 
questionar se a instituição oferta campo de estágio. 
Caso positivo, registrar qual (ais) curso (s) nível 
médio e/ou graduação (nível superior) e para qual 
(ais) Instituições de Ensino e a modalidade do 
Estágio conforme  Resolução 441/2013.

Observação1: A listagem deve ser completa com o 
nome do curso e das Instituições de Ensino.

2. No caso de atividade prática de estágio 
extracurricular, indagar se há Enfermeiro da 
instituição acompanhando o estagiário durante o 
horário das atividades através da constatação de 
Termo de Contrato da escola e instituição. 
a) Em caso positivo: 
- solicitar o nome completo e número de inscrição 
no Coren/SC do Enfermeiro responsável e horário de 
atuação de ambos; 
b) Em caso negativo: 
- notificar a instituição cedente do campo de 
estágio, quanto à irregularidade;   
-suspensão imediata das atividades de Enfermagem 
pelos estagiários até a correção da irregularidade. 

3. Quanto ao estágio curricular supervisionado, 
indagar se há Enfermeiro docente da instituição de 
ensino e Enfermeiro supervisor da instituição 
concedente de campo de estágio, responsáveis 
pelos graduandos.

a) Em caso positivo:
- solicitar o nome completo e número de inscrição 
no Coren/SC dos dois Enfermeiros responsáveis;  
b) Em caso negativo:
- notificar a instituição cedente do campo de 
estágio, quanto à irregularidade;
-suspensão imediata das atividades de Enfermagem 
pelos alunos/graduandos até a correção da 
irregularidade;
c) Encaminhar ofício, dando ciência da 
irregularidade à instituição de ensino.  

Importante:
Atividade prática e estágio supervisionado 
conforme Resolução Cofen 441/2013:

I- Atividade Prática: toda e qualquer atividade 
desenvolvida pelo ou com o estudante no percurso 
de sua formação, sob a responsabilidade da 
instituição formadora, cujo objetivo seja o 
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e 
atitudes compatíveis com o exercício profissional da 
Enfermagem, nos níveis médio e/ou superior de 
formação, desenvolvidas em laboratórios específicos 
e instituições de saúde;

II – Estágio Curricular Supervisionado: ato 
educativo supervisionado, obrigatório, desenvolvido 
no ambiente de trabalho, que visa à preparação para 
o trabalho produtivo de educandos. O estágio faz 
parte do Projeto Pedagógico do Curso, que além de 
integrar o itinerário formativo do discente, promove 
o aprendizado de competências próprias da 
atividade profissional, objetivando o 
desenvolvimento do estudante para a vida cidadã e 
para o trabalho . Deve ser realizado em hospitais 
gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de 
serviços de saúde e comunidade, totalizar uma carga 
horária mínima que represente 20% da carga horária 
total do curso e ser executado durante os dois 
últimos períodos do curso;
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III – Estágio Não Obrigatório: atividade opcional, 
acrescida à carga horária regular, não criando 
vínculo, observados os seguintes requisitos: 
matrícula e frequência regular em curso de 
Educação Superior e de Educação Profissional e 
celebração de termo de compromisso entre o 
discente, parte concedente do estágio e instituição 
de ensino;

IV – Projeto Pedagógico de Curso de Graduação 
em Enfermagem: construído coletivamente, 
centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e 
apoiado no professor como facilitador e mediador 
do processo ensino-aprendizagem. O projeto 
pedagógico visa à formação integral e adequada do 
estudante através de articulação entre ensino, 
pesquisa, extensão e Assistência de Enfermagem.

IV. REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe 
sobre a regulamentação do exercício da 
Enfermagem e dá outras providências. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder 
Executivo, Brasília, DF, 26 jun. 1986. Seção 1, p. 9273.

BRASIL. Decreto Lei 94.406, de 8 de junho de 1987. 
Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, 
que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e dá 
outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 9 
jun. 1987. Seção 1, p. 8.853-8.855.

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem – Cofen. 
Manual de Fiscalização do Cofen/Conselhos 
Regionais. 2011.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. 
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POP 012 - DIMENSIONAMENTO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

I. OBJETIVO

Estabelecer as ações quanto à solicitação e análise 
do cálculo de dimensionamento de pessoal de 
Enfermagem e quanto às orientações pertinentes, 
durante a inspeção.

II.PESSOAL/ABRANGÊNCIA 

Enfermeiros Fiscais / Santa  Catarina.

III. INSTRUÇÕES 

1. Verificar se existe o cálculo de dimensionamento 
do quadro de profissionais de Enfermagem na 
instituição, elaborado no período dos últimos doze 
meses, e assinado pelos(as) Cordenadores de áreas 
e/ou Enfermeiro(a) Responsável Técnico(a) (RT).

Observação: o cálculo deverá ter como parâmetro 
a Resolução Cofen 293/04, ou ainda, em respeito ao 
princípio da especialidade, Lei ou outra 
normatização oriunda de órgão ou entidade da 
administração direta ou indireta autorizada para tal.

a) Solicitar uma cópia do cálculo de 
dimensionamento de pessoal de Enfermagem, para 
ser juntado ao Processo Administrativo da 
Fiscalização (PAD);
b) Os dados e a análise do cálculo de 
dimensionamento deverão constar no relatório de 
inspeção no item: “fatos de relevância”.  

2. Quando o cálculo for apresentado de forma 
completa, porém for constatado que o número atual 
de profissionais de Enfermagem é insuficiente 
notificar a instituição a respeito da irregularidade 
constatada, conforme POP 007/2016.

3. Quando o cálculo de dimensionamento for 
apresentado de forma parcial, ou de forma a não 

contemplar os requisitos mínimos descritos no 
documento:
a) Orientar e notificar o (a) Enfermeiro (a) RT para a 
realização correta e completa do dimensionamento, 
conforme Resolução Cofen nº 293/2004, ou 
normativa de referência; estabelecendo novo prazo 
de acordo com a avaliação do fiscal, levando em 
conta os ajustes a serem realizados, para envio do 
cálculo de dimensionamento. (Notificação de 
Pessoa Física- NPF);
b) Na NPF, no campo “Observações” devem ser 
detalhadas as inconsistências do cálculo de 
dimensionamento de pessoal apresentado.

4. Quando o cálculo for apresentado ao fiscal, porém 
não for permitida a entrega de cópia: 
a) Anotar a irregularidade no relatório de inspeção, 
registrando-se no campo “fatos de relevância” os 
dados e a análise do cálculo.

5. Quando o cálculo de dimensionamento não for 
apresentado, proceder à notificação de Pessoa Física 
ao Enfermeiro RT solicitando sua realização e 
posterior envio ao Coren/SC, no prazo de 90 dias. 

Importante: O cálculo de dimensionamento do 
quadro de profissionais de Enfermagem será 
solicitado em todas as instituições hospitalares e 
serviços de internação nas inspeções realizadas. Nos 
demais serviços a solicitação estará condicionada à 
avaliação do Enfermeiro Fiscal. 

IV. REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe 
sobre a regulamentação do exercício da 
Enfermagem e dá outras providências. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder 
Executivo, Brasília, DF, 26 jun. 1986. Seção 1, p. 9273.
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REGIMENTO INTERNO DO COREN/SC

CAPÍTULO IV – DA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL

Seção 3 – Departamento de Fiscalização e Ética (Defise)

Art. 88 – O DEFISE está vinculado hierarquicamente Área de Atendimento ao Profissional, devendo ser 
coordenado por um enfermeiro.

Art. 89 – O DEFISE tem como finalidade coordenar, assessorar e executar as atividades relacionadas com a 
fiscalização do exercício ético-profissional da Enfermagem no Estado de Santa Catarina, de acordo com as 
deliberações da Lei do Exercício Profissional, do Código de Ética, das Resoluções e Decisões dos Plenários do 
Cofen e Coren/SC e da Diretoria.

Art. 90 – Compete ao DEFISE: 

I. Orientar quanto às normas relativas ao exercício profissional da Enfermagem e ao cumprimento dos 
postulados éticos. 

II. Normatizar, orientar, disciplinar e instrumentalizar os procedimentos de fiscalização do exercício da 
Enfermagem.

III. Propor e promover a educação permanente dos Fiscais e empregados do Departamento.

IV. Prever anualmente pessoal e material necessários à realização das atividades do Departamento, 
estabelecendo metas e prioridades.

V. Orientar a elaboração e aprovar o planejamento e o relatório anual dos seus Serviços, bem como executar o 
planejamento.

VI. Realizar reuniões periódicas para analisar e avaliar a execução dos planos de ação estabelecidos e os relatórios 
de visitas, tendo como objetivo a correção de falhas ou de prestar orientações.

VII. Receber, analisar e avaliar pareceres, relatórios, processos ou outros documentos encaminhados ao 
Departamento.

VIII. Programar e/ou participar de seminários, palestras, encontros e outros eventos, solicitados pela Diretoria do 
Coren/SC.

IX. Prestar assessoramento nas questões referentes à fiscalização.

X. Encaminhar à Presidência as denúncias de cunho ético.

XI. Coordenar, supervisionar e avaliar a atuação dos Fiscais das Subseções e da Sede.

XII. Analisar e avaliar os Relatórios de Fiscalização e tomar as providências requeridas ou fazer os 
encaminhamentos pertinentes a cada situação.

XIII. Realizar visitas de fiscalização para a apuração de denúncias, tomando as medidas necessárias para sanar as 
irregularidades constatadas.

XIV. Emitir Autos de Notificação referentes à infração cometida contra a legislação vigente e encaminhá-los à 
Coordenação do Departamento para as providências cabíveis.

XV. Manter atualizado o cadastro das notificações emitidas e acompanhar a sua tramitação.

XVI. Manter atualizados os endereços de Instituições de Saúde e Escolas/Cursos de Enfermagem.

XVII. Manter atualizado o mapa da enfermagem, repassando os dados mensalmente ao DTI. 

XVIII. Receber, registrar e analisar denúncias relativas ao exercício profissional ou de cunho ético.

XIX. Tomar providências em se tratando de denúncias de cunho fiscalizatório.

XX. Instruir, organizar, encaminhar e acompanhar os processos de denúncia.

XXI. Manter atualizado no prontuário e no sistema a situação relativa à denúncias e processos éticos, respeitadas as 
normativas legais.

XXII. Orientar e prestar esclarecimentos aos profissionais de Enfermagem, dirigentes de instituições ou à população em 
geral sobre questões relativas a denúncias ou ao exercício ético-profissional da categoria e registrar os atendimentos. 

XXIII. Esclarecer dúvidas acerca das normas legais relativas ao Registro de Empresa e à Certidão de Responsabilidade 
Técnica e enviar cópia segundo as necessidades profissional-institucionais.

XXIV. Orientar e conferir a documentação necessária e/ou apresentada pelos profissionais e instituições para o Registro 
de Empresa e a Certidão de Responsabilidade Técnica.

XXV. Organizar e arquivar nos prontuários todos os documentos relativos ao processo de inscrição, renovação e 
cancelamentos de Registro de Empresa e a Certidão de Responsabilidade Técnica.

XXVI. Emitir e enviar aos titulares os certificados de Registro de Empresa e de Responsabilidade Técnica homologados 
pelo Plenário ou aprovados ad referendum e após registrar em livro próprio.

XXVII. Manter atualizado o cadastro das empresas com atividade de Enfermagem e dos Responsáveis Técnicos.

XXVIII. Promover reuniões com profissionais e Responsáveis Técnicos das Instituições.
XXIX. Prestar assessoria aos Enfermeiros Responsáveis Técnicos em relação à organização dos Serviços de Enfermagem. 

XXX. Participar da Comissão de Ética do Coren/SC na condição de titular.

XXXI. Realizar e/ou orientar a execução de averiguações.

XXXII. Realizar todas as ações relativas a sua área e solicitadas pela Diretoria.

XXXIII. Esclarecer dúvidas relativas ao exercício ético-profissional.

XXXIV. Cumprir e fazer cumprir o Código de Processo Ético e o presente Regimento.
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RESOLUÇÃO COFEN Nº 509/2016

O Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, 
de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de 
fevereiro de 2012, e

CONSIDERANDO que o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905, de 12 
de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão 
de Enfermagem, e tem por finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício profissional da 
Enfermagem, e da observância de seus princípios éticos profissionais;

CONSIDERANDO a prerrogativa estabelecida ao Cofen no art. 8º, IV, da Lei nº 5.905/73, de baixar 
provimentos e expedir instruções, para uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos Conselhos 
Regionais;

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Federal de Enfermagem, conforme inciso II, art. 22 de seu 
Regimento Interno, orientar, disciplinar, normatizar e defender o exercício da profissão de Enfermagem, sem 
prejuízo das atribuições dos Conselhos Regionais de Enfermagem;

CONSIDERANDO a competência do Cofen, estabelecida no art. 22, inciso X do Regimento Interno do Cofen, 
de baixar Resoluções, Decisões e demais instrumentos legais no âmbito da Autarquia;

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Federal de Enfermagem, de acordo com o inciso VII, art. 22 de 
seu Regimento Interno, propor alterações à Legislação do Exercício Profissional, estabelecendo as atribuições 
dos profissionais de Enfermagem;

CONSIDERANDO o art. 3º, incisos “b” e “c” da Lei 2.604, de 17 de setembro de 1955, a qual regula o exercício 
da enfermagem profissional;

CONSIDERANDO o art. 11, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e o art. 8º, 
inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987;

CONSIDERANDO os arts. 48, 52, 53, 63, 66, 75 e 78 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
aprovado pela Resolução Cofen nº 311, de 08 de fevereiro de 2007;

CONSIDERANDO o Parecer ASSLEGIS, integrante do PAD Cofen nº 265/2015;

CONSIDERANDO o Parecer de Pedido de Vistas nº 151/2015 e o despacho da Presidência do Cofen, ambos 
integrantes do PAD nº 265/2015;

CONSIDERANDO a proposta da Câmara Técnica de Fiscalização – CTFIS, constante do PAD nº Cofen 265/205;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário em sua 467ª e 471ª Reunião Ordinária, constante dos PAD Cofen 
nº 265/2015 e 246/2015, respectivamente;
CONSIDERANDO a deliberação do Plenário em sua 474ª Reunião Ordinária.

RESOLVE:
Art. 1º A Anotação de Responsabilidade Técnica, pelo Serviço de Enfermagem, bem como, as atribuições do 
Enfermeiro Responsável Técnico, passam a ser regidas por esta Resolução.

Art. 2º Para efeitos desta Resolução considera-se:

I – Serviço de Enfermagem: parte integrante da estrutura organizacional, formal ou informal, da instituição, 
dotado de recursos humanos de Enfermagem e que tem por finalidade a realização de ações relacionadas aos 
cuidados assistenciais diretos de enfermagem ao indivíduo, família ou comunidade, seja na área hospitalar, 
ambulatorial ou da promoção e prevenção de saúde, ou ainda, as ações de enfermagem de natureza em 
outras áreas técnicas, tais como: Programas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, Programa 
de Limpeza e Higienização, Auditoria, Equipamentos, Materiais e Insumos Médico-hospitalares, Consultoria e 
Ensino;

II – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pelo Serviço de Enfermagem: ato administrativo decorrente 
do poder de polícia vinculado no qual o Conselho Regional de Enfermagem, na qualidade de órgão 
fiscalizador do exercício profissional, concede, a partir do preenchimento de requisitos legais, licença ao 
enfermeiro Responsável Técnico para atuar como liame entre o Serviço de Enfermagem da 
empresa/instituição e o Conselho Regional de Enfermagem, visando facilitar o exercício da atividade 
fiscalizatória em relação aos profissionais de Enfermagem que nela executam suas atividades, assim como, 
promover a qualidade e desenvolvimento de uma assistência de enfermagem em seus aspectos técnico, 
ético, e segura para a sociedade e profissionais de enfermagem;

III – Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT): documento emitido pelo Conselho Regional de 
Enfermagem, pelo qual se materializa o ato administrativo de concessão de Anotação de Responsabilidade 
Técnica pelo Serviço de Enfermagem;

IV – Enfermeiro Responsável Técnico (ERT): profissional de Enfermagem de nível superior, nos termos da Lei 
nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que tem sob sua 
responsabilidade o planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos serviços de 
Enfermagem, a quem é concedida, pelo Conselho Regional de Enfermagem, a ART.

Art. 3º Toda empresa/instituição onde houver serviços/ensino de Enfermagem, deve apresentar CRT, 
devendo a mesma ser afixada em suas dependências, em local visível ao público.

Parágrafo Único. A ART e a CRT terão validade de 12 (doze) meses, devendo ser renovada após este período.

Art. 4º A ART pelo Serviço de Enfermagem deverá ser requerida ao Conselho Regional de Enfermagem pelo 
Enfermeiro responsável pelo planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos 
Serviços de Enfermagem da empresa/instituição/ensino onde estes são executados.

§ 1º Fica estabelecido o limite máximo de 02 (duas) concessões de ART por enfermeiro, desde que não haja 
coincidência de horário de suas atividades como RT ou assistencial nas empresas/instituições/ensino as quais 
esteja vinculado.

§ 2º O enfermeiro RT requerente deverá firmar de próprio punho, declaração de que suas atividades como RT 

Atualiza a norma técnica para Anotação de Responsabilidade Técnica pelo Serviço de 
Enfermagem e define as atribuições do enfermeiro Responsável Técnico.

nas Empresas/Instituições/ensino não coincidem em seus horários.

I – A jornada de trabalho não poderá ser inferior a 20 (vinte) horas semanais para qualquer instituição.

Art. 5º Na implementação do processo de requerimento de ART, o Conselho Regional de Enfermagem 
deverá elaborar um formulário para esta finalidade, o qual deve conter, no mínimo, os seguintes dados:

I – Da Empresa/Instituição: razão social, nome fantasia, inscrição no CNPJ, ramo de atividade, natureza, 
horário de funcionamento, endereço completo, contatos telefônicos e endereço eletrônico;

II – Do enfermeiro Responsável Técnico: nome, número de inscrição no Coren, características do serviço onde 
exerce a função de RT, horário de trabalho e carga horária semanal, características dos outros vínculos 
profissionais, se houver horário de trabalho e carga horária semanal, endereço completo, contatos telefônicos 
e endereço eletrônico, devendo vir acompanhado da assinatura e carimbo do mesmo.

III – Do Representante Legal da empresa/instituição/ensino: nome, cargo e formação, devendo vir 
acompanhado da assinatura e carimbo do mesmo.

Parágrafo Único. O formulário de requerimento de ART, o qual se refere o caput deste artigo, deverá vir 
acompanhando dos seguintes documentos:

a) 1 (uma) cópia do cartão do CNPJ da Empresa/Instituição;
b) 1 (uma) cópia da comprovação do vínculo empregatício existente entre a empresa/instituição/ensino e o 
Enfermeiro Responsável Técnico;
c) 1 (uma) cópia do ato de designação do enfermeiro para o exercício da Responsabilidade Técnica;
d) 1 (uma) cópia da relação nominal atualizada dos profissionais de Enfermagem que executam atividades na 
empresa/ instituição/ ensino, contendo nome, número de inscrição no Coren, cargo/função, horário de 
trabalho e setor/unidade/departamento/divisão de trabalho; e
e) 1 (uma) cópia de documento que autoriza o funcionamento dos Cursos de Enfermagem, em casos de ART 
para instituições de Ensino Médio Profissionalizante.

Art. 6º Para concessão de ART e emissão da CRT, o Conselho Regional de Enfermagem deverá observar o 
preenchimento dos seguintes requisitos:

I – Entrega pela empresa/instituição/ensino requerente, do formulário de requerimento de ART devidamente 
preenchido, assinado e carimbado por quem tenha esta obrigação, acompanhado de todos os documentos 
arrolados no parágrafo único do art. 5º desta Resolução;

II – Comprovação do recolhimento das taxas de ART e emissão de CRT, cujos valores deverão ser fixados pelo 
Conselho Regional de Enfermagem, observando o disposto na Resolução Cofen nº 502/2015 ou outra que 
lhe sobrevir;

III – A não coincidência de horário de trabalho nas empresas/instituições/ ensino, as quais esteja vinculado, 
como profissional de Enfermagem;

IV – O enfermeiro RT requerente deverá estar quite com suas obrigações eleitorais junto ao Conselho 
Regional de Enfermagem, bem como com as suas anuidades, em todas as categorias em que estiver inscrito;

V – Deverá ser registrada na CRT a motivação da ART:

a) Gestão Assistencial;
b) Gestão de Área Técnica; e
c) Gestão de Ensino.

§ 1º Os mesmos requisitos deverão ser observados para a renovação de ART.

§ 2º Sem prejuízo aos dispositivos desta Resolução, o Conselho Regional de Enfermagem poderá conceder ART 
e emitir CRT àquelas empresas/instituições/ensino que estão dispensadas do registro de empresa junto à 
Autarquia.

§ 3º A gestão assistencial refere-se ao gerenciamento das ações de Enfermagem nos cuidados diretos ao 
individuo, família e/ou coletividade seja na área hospitalar, ambulatorial ou da promoção e prevenção de 
saúde, devendo ser especificada na CRT e podendo ser setorizada;

§ 4º A gestão de área técnica corresponde às ações do enfermeiro que não configuram cuidado assistencial 
direto, devendo ser especificadas na CRT, tais como: Programas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde, Programas de Limpeza e Higienização, Auditoria, Equipamentos, Materiais e Insumos 
médico-hospitalares, Consultoria;

§ 5º A gestão de ensino refere-se à Coordenação de Curso de Graduação em Enfermagem bem como do 
Ensino Médio Profissionalizante;

Art. 7º Os encargos financeiros decorrentes da CRT e ART são de responsabilidade exclusiva da 
empresa/instituição que designou o enfermeiro para a função de RT.

Parágrafo único. As instituições públicas e filantrópicas nas quais o enfermeiro RT requerente esteja vinculado, 
poderão requerer, mediante a comprovação de sua natureza institucional, ao Conselho Regional de 
Enfermagem a isenção do recolhimento das taxas de ART e emissão de CRT.

Art. 8º No caso da empresa/instituição/ensino, substituir o enfermeiro RT, esta deverá encaminhar ao Conselho 
Regional de Enfermagem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do ato, o comunicado de substituição 
acompanhado de todos os documentos arrolados no parágrafo único do art. 5º desta Resolução para que se 
proceda à nova ART, inclusive com recolhimento das taxas pertinentes.

Art. 9º O enfermeiro que deixou de exercer a atividade de Responsável Técnico da empresa/instituição/ensino, 
deverá comunicar seu afastamento ao Conselho Regional de Enfermagem, no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias a contar de seu afastamento, para fins de cancelamento de sua ART, sob pena de responder a Processo 
Ético-Disciplinar perante a Autarquia.

Art. 10º São atribuições do enfermeiro RT:

I – Cumprir e fazer cumprir todos os dispositivos legais da profissão de Enfermagem;

II – Manter informações necessárias e atualizadas de todos os profissionais de Enfermagem que atuam na 
empresa/instituição, com os seguintes dados: nome, sexo, data do nascimento, categoria profissional, número 
do RG e CPF, número de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, endereço completo, contatos 
telefônicos e endereço eletrônico, assim como das alterações como: mudança de nome, admissões, demissões, 
férias e licenças, devendo fornecê-la semestralmente, e sempre quando lhe for solicitado, pelo Conselho 
Regional de Enfermagem;

III – Realizar o dimensionamento de pessoal de Enfermagem, conforme o disposto na Resolução vigente do 
Cofen informando, de ofício, ao representante legal da empresa/instituição/ensino e ao Conselho Regional 
de Enfermagem;

IV – Informar, de ofício, ao representante legal da empresa/instituição/ensino e ao Conselho Regional de 
Enfermagem situações de infração à legislação da Enfermagem, tais como:

a) ausência de enfermeiro em todos os locais onde são desenvolvidas ações de Enfermagem durante algum 
período de funcionamento da empresa/instituição;
b) profissional de Enfermagem atuando na empresa/instituição/ensino sem inscrição ou com inscrição 
vencida no Conselho Regional de Enfermagem;
c) profissional de Enfermagem atuando na empresa/instituição/ensino em situação irregular, inclusive 
quanto à inadimplência perante o Conselho Regional de Enfermagem, bem como aquele afastado por 
impedimento legal;
d) pessoal sem formação na área de Enfermagem, exercendo atividades de Enfermagem na 
empresa/instituição/ensino;
e) profissional de Enfermagem exercendo atividades ilegais previstas em Legislação do Exercício Profissional 
de Enfermagem, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e Código Penal Brasileiro;

V – Intermediar, junto ao Conselho Regional de Enfermagem, a implantação e funcionamento de Comissão 
de Ética de Enfermagem;

VI – Colaborar com todas as atividades de fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem, bem como 
atender a todas as solicitações ou convocações que lhes forem demandadas pela Autarquia.

VII – Manter a CRT em local visível ao público, observando o prazo de validade;

VIII – Organizar o Serviço de Enfermagem utilizando-se de instrumentos administrativos como regimento 
interno, normas e rotinas, protocolos, procedimentos operacionais padrão e outros;

IX – Elaborar, implantar e/ou implementar, e atualizar regimento interno, manuais de normas e rotinas, 
procedimentos, protocolos, e demais instrumentos administrativos de Enfermagem;

X – Instituir e programar o funcionamento da Comissão de Ética de Enfermagem, quando couber, de acordo 
com as normas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem;

XI – Colaborar com as atividades da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), Comissão de 
Controle de Infecções Hospitalares (CCIH), Serviço de Educação Continuada e demais comissões instituídas 
na empresa/instituição;

XII – Zelar pelo cumprimento das atividades privativas da Enfermagem;

XIII – Promover a qualidade e desenvolvimento de uma assistência de Enfermagem segura para a sociedade 
e profissionais de Enfermagem, em seus aspectos técnicos e éticos;

XIV – Responsabilizar-se pela implantação/implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE), conforme legislação vigente;

XV – Observar as normas da NR – 32, com a finalidade de minimizar os riscos à saúde da equipe de 

Enfermagem;

XVI – Assegurar que a prestação da assistência de enfermagem a pacientes graves seja realizada somente pelo 
Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, conforme Lei nº 7.498/86 e o Decreto nº 94.406/87;

XVII – Garantir que o registro das ações de Enfermagem seja realizado conforme normas vigentes;

XVIII – Garantir que o estágio curricular obrigatório e o não obrigatório sejam realizados, somente, sob 
supervisão do professor orientador da instituição de ensino e enfermeiro da instituição cedente do campo de 
estágio, respectivamente, e em conformidade a legislação vigente;

XIX – Participar do processo de seleção de pessoal, seja em instituição pública, privada ou filantrópica, 
observando o disposto na Lei nº 7.498/86 e Decreto nº 94.406/87, e as normas regimentais da instituição;

XX – Comunicar ao Coren quando impedido de cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
a legislação do Exercício Profissional, atos normativos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, 
comprovando documentalmente ou na forma testemunhal, elementos que indiquem as causas e/ou os 
responsáveis pelo impedimento;

XXI – Promover, estimular ou proporcionar, direta ou indiretamente, o aprimoramento, harmonizando e 
aperfeiçoando o conhecimento técnico, a comunicação e as relações humanas, bem como a avaliação 
periódica da equipe de Enfermagem;

XXII – Caracterizar o Serviço de Enfermagem por meio de Diagnóstico Situacional e consequente Plano de 
Trabalho que deverão ser apresentados à empresa/instituição e encaminhados ao Coren no prazo de 90 
(noventa) dias a partir de sua efetivação como Responsável Técnico e posteriormente a cada renovação da 
CRT;

XXIII – Participar no planejamento, execução e avaliação dos programas de saúde da 
empresa/instituição/ensino em que ocorrer a participação de profissionais de Enfermagem.

Parágrafo Único. O enfermeiro RT que descumprir as atribuições constantes neste artigo poderá ser 
notificado a regularizar suas atividades, estando sujeito a responder a Processo Ético-Disciplinar na Autarquia.

Art. 11 O disposto nesta Resolução aplica-se aos Estabelecimentos de Ensino, onde ministram-se Cursos de 
Enfermagem.

Art. 12 Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 13 Esta Resolução entrará em vigor após sua aprovação pelo Plenário do Cofen e publicação no Diário 
Oficial da União, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução Cofen nº 458/2014.

Brasília, 15 de março de 2016.
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O Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, 
de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de 
fevereiro de 2012, e

CONSIDERANDO que o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905, de 12 
de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão 
de Enfermagem, e tem por finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício profissional da 
Enfermagem, e da observância de seus princípios éticos profissionais;

CONSIDERANDO a prerrogativa estabelecida ao Cofen no art. 8º, IV, da Lei nº 5.905/73, de baixar 
provimentos e expedir instruções, para uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos Conselhos 
Regionais;

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Federal de Enfermagem, conforme inciso II, art. 22 de seu 
Regimento Interno, orientar, disciplinar, normatizar e defender o exercício da profissão de Enfermagem, sem 
prejuízo das atribuições dos Conselhos Regionais de Enfermagem;

CONSIDERANDO a competência do Cofen, estabelecida no art. 22, inciso X do Regimento Interno do Cofen, 
de baixar Resoluções, Decisões e demais instrumentos legais no âmbito da Autarquia;

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Federal de Enfermagem, de acordo com o inciso VII, art. 22 de 
seu Regimento Interno, propor alterações à Legislação do Exercício Profissional, estabelecendo as atribuições 
dos profissionais de Enfermagem;

CONSIDERANDO o art. 3º, incisos “b” e “c” da Lei 2.604, de 17 de setembro de 1955, a qual regula o exercício 
da enfermagem profissional;

CONSIDERANDO o art. 11, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e o art. 8º, 
inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987;

CONSIDERANDO os arts. 48, 52, 53, 63, 66, 75 e 78 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
aprovado pela Resolução Cofen nº 311, de 08 de fevereiro de 2007;

CONSIDERANDO o Parecer ASSLEGIS, integrante do PAD Cofen nº 265/2015;

CONSIDERANDO o Parecer de Pedido de Vistas nº 151/2015 e o despacho da Presidência do Cofen, ambos 
integrantes do PAD nº 265/2015;

CONSIDERANDO a proposta da Câmara Técnica de Fiscalização – CTFIS, constante do PAD nº Cofen 265/205;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário em sua 467ª e 471ª Reunião Ordinária, constante dos PAD Cofen 
nº 265/2015 e 246/2015, respectivamente;
CONSIDERANDO a deliberação do Plenário em sua 474ª Reunião Ordinária.

RESOLVE:
Art. 1º A Anotação de Responsabilidade Técnica, pelo Serviço de Enfermagem, bem como, as atribuições do 
Enfermeiro Responsável Técnico, passam a ser regidas por esta Resolução.

Art. 2º Para efeitos desta Resolução considera-se:

I – Serviço de Enfermagem: parte integrante da estrutura organizacional, formal ou informal, da instituição, 
dotado de recursos humanos de Enfermagem e que tem por finalidade a realização de ações relacionadas aos 
cuidados assistenciais diretos de enfermagem ao indivíduo, família ou comunidade, seja na área hospitalar, 
ambulatorial ou da promoção e prevenção de saúde, ou ainda, as ações de enfermagem de natureza em 
outras áreas técnicas, tais como: Programas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, Programa 
de Limpeza e Higienização, Auditoria, Equipamentos, Materiais e Insumos Médico-hospitalares, Consultoria e 
Ensino;

II – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pelo Serviço de Enfermagem: ato administrativo decorrente 
do poder de polícia vinculado no qual o Conselho Regional de Enfermagem, na qualidade de órgão 
fiscalizador do exercício profissional, concede, a partir do preenchimento de requisitos legais, licença ao 
enfermeiro Responsável Técnico para atuar como liame entre o Serviço de Enfermagem da 
empresa/instituição e o Conselho Regional de Enfermagem, visando facilitar o exercício da atividade 
fiscalizatória em relação aos profissionais de Enfermagem que nela executam suas atividades, assim como, 
promover a qualidade e desenvolvimento de uma assistência de enfermagem em seus aspectos técnico, 
ético, e segura para a sociedade e profissionais de enfermagem;

III – Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT): documento emitido pelo Conselho Regional de 
Enfermagem, pelo qual se materializa o ato administrativo de concessão de Anotação de Responsabilidade 
Técnica pelo Serviço de Enfermagem;

IV – Enfermeiro Responsável Técnico (ERT): profissional de Enfermagem de nível superior, nos termos da Lei 
nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que tem sob sua 
responsabilidade o planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos serviços de 
Enfermagem, a quem é concedida, pelo Conselho Regional de Enfermagem, a ART.

Art. 3º Toda empresa/instituição onde houver serviços/ensino de Enfermagem, deve apresentar CRT, 
devendo a mesma ser afixada em suas dependências, em local visível ao público.

Parágrafo Único. A ART e a CRT terão validade de 12 (doze) meses, devendo ser renovada após este período.

Art. 4º A ART pelo Serviço de Enfermagem deverá ser requerida ao Conselho Regional de Enfermagem pelo 
Enfermeiro responsável pelo planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos 
Serviços de Enfermagem da empresa/instituição/ensino onde estes são executados.

§ 1º Fica estabelecido o limite máximo de 02 (duas) concessões de ART por enfermeiro, desde que não haja 
coincidência de horário de suas atividades como RT ou assistencial nas empresas/instituições/ensino as quais 
esteja vinculado.

§ 2º O enfermeiro RT requerente deverá firmar de próprio punho, declaração de que suas atividades como RT 

nas Empresas/Instituições/ensino não coincidem em seus horários.

I – A jornada de trabalho não poderá ser inferior a 20 (vinte) horas semanais para qualquer instituição.

Art. 5º Na implementação do processo de requerimento de ART, o Conselho Regional de Enfermagem 
deverá elaborar um formulário para esta finalidade, o qual deve conter, no mínimo, os seguintes dados:

I – Da Empresa/Instituição: razão social, nome fantasia, inscrição no CNPJ, ramo de atividade, natureza, 
horário de funcionamento, endereço completo, contatos telefônicos e endereço eletrônico;

II – Do enfermeiro Responsável Técnico: nome, número de inscrição no Coren, características do serviço onde 
exerce a função de RT, horário de trabalho e carga horária semanal, características dos outros vínculos 
profissionais, se houver horário de trabalho e carga horária semanal, endereço completo, contatos telefônicos 
e endereço eletrônico, devendo vir acompanhado da assinatura e carimbo do mesmo.

III – Do Representante Legal da empresa/instituição/ensino: nome, cargo e formação, devendo vir 
acompanhado da assinatura e carimbo do mesmo.

Parágrafo Único. O formulário de requerimento de ART, o qual se refere o caput deste artigo, deverá vir 
acompanhando dos seguintes documentos:

a) 1 (uma) cópia do cartão do CNPJ da Empresa/Instituição;
b) 1 (uma) cópia da comprovação do vínculo empregatício existente entre a empresa/instituição/ensino e o 
Enfermeiro Responsável Técnico;
c) 1 (uma) cópia do ato de designação do enfermeiro para o exercício da Responsabilidade Técnica;
d) 1 (uma) cópia da relação nominal atualizada dos profissionais de Enfermagem que executam atividades na 
empresa/ instituição/ ensino, contendo nome, número de inscrição no Coren, cargo/função, horário de 
trabalho e setor/unidade/departamento/divisão de trabalho; e
e) 1 (uma) cópia de documento que autoriza o funcionamento dos Cursos de Enfermagem, em casos de ART 
para instituições de Ensino Médio Profissionalizante.

Art. 6º Para concessão de ART e emissão da CRT, o Conselho Regional de Enfermagem deverá observar o 
preenchimento dos seguintes requisitos:

I – Entrega pela empresa/instituição/ensino requerente, do formulário de requerimento de ART devidamente 
preenchido, assinado e carimbado por quem tenha esta obrigação, acompanhado de todos os documentos 
arrolados no parágrafo único do art. 5º desta Resolução;

II – Comprovação do recolhimento das taxas de ART e emissão de CRT, cujos valores deverão ser fixados pelo 
Conselho Regional de Enfermagem, observando o disposto na Resolução Cofen nº 502/2015 ou outra que 
lhe sobrevir;

III – A não coincidência de horário de trabalho nas empresas/instituições/ ensino, as quais esteja vinculado, 
como profissional de Enfermagem;

IV – O enfermeiro RT requerente deverá estar quite com suas obrigações eleitorais junto ao Conselho 
Regional de Enfermagem, bem como com as suas anuidades, em todas as categorias em que estiver inscrito;

V – Deverá ser registrada na CRT a motivação da ART:

a) Gestão Assistencial;
b) Gestão de Área Técnica; e
c) Gestão de Ensino.

§ 1º Os mesmos requisitos deverão ser observados para a renovação de ART.

§ 2º Sem prejuízo aos dispositivos desta Resolução, o Conselho Regional de Enfermagem poderá conceder ART 
e emitir CRT àquelas empresas/instituições/ensino que estão dispensadas do registro de empresa junto à 
Autarquia.

§ 3º A gestão assistencial refere-se ao gerenciamento das ações de Enfermagem nos cuidados diretos ao 
individuo, família e/ou coletividade seja na área hospitalar, ambulatorial ou da promoção e prevenção de 
saúde, devendo ser especificada na CRT e podendo ser setorizada;

§ 4º A gestão de área técnica corresponde às ações do enfermeiro que não configuram cuidado assistencial 
direto, devendo ser especificadas na CRT, tais como: Programas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde, Programas de Limpeza e Higienização, Auditoria, Equipamentos, Materiais e Insumos 
médico-hospitalares, Consultoria;

§ 5º A gestão de ensino refere-se à Coordenação de Curso de Graduação em Enfermagem bem como do 
Ensino Médio Profissionalizante;

Art. 7º Os encargos financeiros decorrentes da CRT e ART são de responsabilidade exclusiva da 
empresa/instituição que designou o enfermeiro para a função de RT.

Parágrafo único. As instituições públicas e filantrópicas nas quais o enfermeiro RT requerente esteja vinculado, 
poderão requerer, mediante a comprovação de sua natureza institucional, ao Conselho Regional de 
Enfermagem a isenção do recolhimento das taxas de ART e emissão de CRT.

Art. 8º No caso da empresa/instituição/ensino, substituir o enfermeiro RT, esta deverá encaminhar ao Conselho 
Regional de Enfermagem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do ato, o comunicado de substituição 
acompanhado de todos os documentos arrolados no parágrafo único do art. 5º desta Resolução para que se 
proceda à nova ART, inclusive com recolhimento das taxas pertinentes.

Art. 9º O enfermeiro que deixou de exercer a atividade de Responsável Técnico da empresa/instituição/ensino, 
deverá comunicar seu afastamento ao Conselho Regional de Enfermagem, no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias a contar de seu afastamento, para fins de cancelamento de sua ART, sob pena de responder a Processo 
Ético-Disciplinar perante a Autarquia.

Art. 10º São atribuições do enfermeiro RT:

I – Cumprir e fazer cumprir todos os dispositivos legais da profissão de Enfermagem;

II – Manter informações necessárias e atualizadas de todos os profissionais de Enfermagem que atuam na 
empresa/instituição, com os seguintes dados: nome, sexo, data do nascimento, categoria profissional, número 
do RG e CPF, número de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, endereço completo, contatos 
telefônicos e endereço eletrônico, assim como das alterações como: mudança de nome, admissões, demissões, 
férias e licenças, devendo fornecê-la semestralmente, e sempre quando lhe for solicitado, pelo Conselho 
Regional de Enfermagem;

III – Realizar o dimensionamento de pessoal de Enfermagem, conforme o disposto na Resolução vigente do 
Cofen informando, de ofício, ao representante legal da empresa/instituição/ensino e ao Conselho Regional 
de Enfermagem;

IV – Informar, de ofício, ao representante legal da empresa/instituição/ensino e ao Conselho Regional de 
Enfermagem situações de infração à legislação da Enfermagem, tais como:

a) ausência de enfermeiro em todos os locais onde são desenvolvidas ações de Enfermagem durante algum 
período de funcionamento da empresa/instituição;
b) profissional de Enfermagem atuando na empresa/instituição/ensino sem inscrição ou com inscrição 
vencida no Conselho Regional de Enfermagem;
c) profissional de Enfermagem atuando na empresa/instituição/ensino em situação irregular, inclusive 
quanto à inadimplência perante o Conselho Regional de Enfermagem, bem como aquele afastado por 
impedimento legal;
d) pessoal sem formação na área de Enfermagem, exercendo atividades de Enfermagem na 
empresa/instituição/ensino;
e) profissional de Enfermagem exercendo atividades ilegais previstas em Legislação do Exercício Profissional 
de Enfermagem, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e Código Penal Brasileiro;

V – Intermediar, junto ao Conselho Regional de Enfermagem, a implantação e funcionamento de Comissão 
de Ética de Enfermagem;

VI – Colaborar com todas as atividades de fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem, bem como 
atender a todas as solicitações ou convocações que lhes forem demandadas pela Autarquia.

VII – Manter a CRT em local visível ao público, observando o prazo de validade;

VIII – Organizar o Serviço de Enfermagem utilizando-se de instrumentos administrativos como regimento 
interno, normas e rotinas, protocolos, procedimentos operacionais padrão e outros;

IX – Elaborar, implantar e/ou implementar, e atualizar regimento interno, manuais de normas e rotinas, 
procedimentos, protocolos, e demais instrumentos administrativos de Enfermagem;

X – Instituir e programar o funcionamento da Comissão de Ética de Enfermagem, quando couber, de acordo 
com as normas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem;

XI – Colaborar com as atividades da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), Comissão de 
Controle de Infecções Hospitalares (CCIH), Serviço de Educação Continuada e demais comissões instituídas 
na empresa/instituição;

XII – Zelar pelo cumprimento das atividades privativas da Enfermagem;

XIII – Promover a qualidade e desenvolvimento de uma assistência de Enfermagem segura para a sociedade 
e profissionais de Enfermagem, em seus aspectos técnicos e éticos;

XIV – Responsabilizar-se pela implantação/implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE), conforme legislação vigente;

XV – Observar as normas da NR – 32, com a finalidade de minimizar os riscos à saúde da equipe de 

Enfermagem;

XVI – Assegurar que a prestação da assistência de enfermagem a pacientes graves seja realizada somente pelo 
Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, conforme Lei nº 7.498/86 e o Decreto nº 94.406/87;

XVII – Garantir que o registro das ações de Enfermagem seja realizado conforme normas vigentes;

XVIII – Garantir que o estágio curricular obrigatório e o não obrigatório sejam realizados, somente, sob 
supervisão do professor orientador da instituição de ensino e enfermeiro da instituição cedente do campo de 
estágio, respectivamente, e em conformidade a legislação vigente;

XIX – Participar do processo de seleção de pessoal, seja em instituição pública, privada ou filantrópica, 
observando o disposto na Lei nº 7.498/86 e Decreto nº 94.406/87, e as normas regimentais da instituição;

XX – Comunicar ao Coren quando impedido de cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
a legislação do Exercício Profissional, atos normativos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, 
comprovando documentalmente ou na forma testemunhal, elementos que indiquem as causas e/ou os 
responsáveis pelo impedimento;

XXI – Promover, estimular ou proporcionar, direta ou indiretamente, o aprimoramento, harmonizando e 
aperfeiçoando o conhecimento técnico, a comunicação e as relações humanas, bem como a avaliação 
periódica da equipe de Enfermagem;

XXII – Caracterizar o Serviço de Enfermagem por meio de Diagnóstico Situacional e consequente Plano de 
Trabalho que deverão ser apresentados à empresa/instituição e encaminhados ao Coren no prazo de 90 
(noventa) dias a partir de sua efetivação como Responsável Técnico e posteriormente a cada renovação da 
CRT;

XXIII – Participar no planejamento, execução e avaliação dos programas de saúde da 
empresa/instituição/ensino em que ocorrer a participação de profissionais de Enfermagem.

Parágrafo Único. O enfermeiro RT que descumprir as atribuições constantes neste artigo poderá ser 
notificado a regularizar suas atividades, estando sujeito a responder a Processo Ético-Disciplinar na Autarquia.

Art. 11 O disposto nesta Resolução aplica-se aos Estabelecimentos de Ensino, onde ministram-se Cursos de 
Enfermagem.

Art. 12 Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 13 Esta Resolução entrará em vigor após sua aprovação pelo Plenário do Cofen e publicação no Diário 
Oficial da União, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução Cofen nº 458/2014.

Brasília, 15 de março de 2016.
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O Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, 
de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de 
fevereiro de 2012, e

CONSIDERANDO que o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905, de 12 
de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão 
de Enfermagem, e tem por finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício profissional da 
Enfermagem, e da observância de seus princípios éticos profissionais;

CONSIDERANDO a prerrogativa estabelecida ao Cofen no art. 8º, IV, da Lei nº 5.905/73, de baixar 
provimentos e expedir instruções, para uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos Conselhos 
Regionais;

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Federal de Enfermagem, conforme inciso II, art. 22 de seu 
Regimento Interno, orientar, disciplinar, normatizar e defender o exercício da profissão de Enfermagem, sem 
prejuízo das atribuições dos Conselhos Regionais de Enfermagem;

CONSIDERANDO a competência do Cofen, estabelecida no art. 22, inciso X do Regimento Interno do Cofen, 
de baixar Resoluções, Decisões e demais instrumentos legais no âmbito da Autarquia;

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Federal de Enfermagem, de acordo com o inciso VII, art. 22 de 
seu Regimento Interno, propor alterações à Legislação do Exercício Profissional, estabelecendo as atribuições 
dos profissionais de Enfermagem;

CONSIDERANDO o art. 3º, incisos “b” e “c” da Lei 2.604, de 17 de setembro de 1955, a qual regula o exercício 
da enfermagem profissional;

CONSIDERANDO o art. 11, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e o art. 8º, 
inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987;

CONSIDERANDO os arts. 48, 52, 53, 63, 66, 75 e 78 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
aprovado pela Resolução Cofen nº 311, de 08 de fevereiro de 2007;

CONSIDERANDO o Parecer ASSLEGIS, integrante do PAD Cofen nº 265/2015;

CONSIDERANDO o Parecer de Pedido de Vistas nº 151/2015 e o despacho da Presidência do Cofen, ambos 
integrantes do PAD nº 265/2015;

CONSIDERANDO a proposta da Câmara Técnica de Fiscalização – CTFIS, constante do PAD nº Cofen 265/205;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário em sua 467ª e 471ª Reunião Ordinária, constante dos PAD Cofen 
nº 265/2015 e 246/2015, respectivamente;
CONSIDERANDO a deliberação do Plenário em sua 474ª Reunião Ordinária.

RESOLVE:
Art. 1º A Anotação de Responsabilidade Técnica, pelo Serviço de Enfermagem, bem como, as atribuições do 
Enfermeiro Responsável Técnico, passam a ser regidas por esta Resolução.

Art. 2º Para efeitos desta Resolução considera-se:

I – Serviço de Enfermagem: parte integrante da estrutura organizacional, formal ou informal, da instituição, 
dotado de recursos humanos de Enfermagem e que tem por finalidade a realização de ações relacionadas aos 
cuidados assistenciais diretos de enfermagem ao indivíduo, família ou comunidade, seja na área hospitalar, 
ambulatorial ou da promoção e prevenção de saúde, ou ainda, as ações de enfermagem de natureza em 
outras áreas técnicas, tais como: Programas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, Programa 
de Limpeza e Higienização, Auditoria, Equipamentos, Materiais e Insumos Médico-hospitalares, Consultoria e 
Ensino;

II – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pelo Serviço de Enfermagem: ato administrativo decorrente 
do poder de polícia vinculado no qual o Conselho Regional de Enfermagem, na qualidade de órgão 
fiscalizador do exercício profissional, concede, a partir do preenchimento de requisitos legais, licença ao 
enfermeiro Responsável Técnico para atuar como liame entre o Serviço de Enfermagem da 
empresa/instituição e o Conselho Regional de Enfermagem, visando facilitar o exercício da atividade 
fiscalizatória em relação aos profissionais de Enfermagem que nela executam suas atividades, assim como, 
promover a qualidade e desenvolvimento de uma assistência de enfermagem em seus aspectos técnico, 
ético, e segura para a sociedade e profissionais de enfermagem;

III – Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT): documento emitido pelo Conselho Regional de 
Enfermagem, pelo qual se materializa o ato administrativo de concessão de Anotação de Responsabilidade 
Técnica pelo Serviço de Enfermagem;

IV – Enfermeiro Responsável Técnico (ERT): profissional de Enfermagem de nível superior, nos termos da Lei 
nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que tem sob sua 
responsabilidade o planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos serviços de 
Enfermagem, a quem é concedida, pelo Conselho Regional de Enfermagem, a ART.

Art. 3º Toda empresa/instituição onde houver serviços/ensino de Enfermagem, deve apresentar CRT, 
devendo a mesma ser afixada em suas dependências, em local visível ao público.

Parágrafo Único. A ART e a CRT terão validade de 12 (doze) meses, devendo ser renovada após este período.

Art. 4º A ART pelo Serviço de Enfermagem deverá ser requerida ao Conselho Regional de Enfermagem pelo 
Enfermeiro responsável pelo planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos 
Serviços de Enfermagem da empresa/instituição/ensino onde estes são executados.

§ 1º Fica estabelecido o limite máximo de 02 (duas) concessões de ART por enfermeiro, desde que não haja 
coincidência de horário de suas atividades como RT ou assistencial nas empresas/instituições/ensino as quais 
esteja vinculado.

§ 2º O enfermeiro RT requerente deverá firmar de próprio punho, declaração de que suas atividades como RT 

nas Empresas/Instituições/ensino não coincidem em seus horários.

I – A jornada de trabalho não poderá ser inferior a 20 (vinte) horas semanais para qualquer instituição.

Art. 5º Na implementação do processo de requerimento de ART, o Conselho Regional de Enfermagem 
deverá elaborar um formulário para esta finalidade, o qual deve conter, no mínimo, os seguintes dados:

I – Da Empresa/Instituição: razão social, nome fantasia, inscrição no CNPJ, ramo de atividade, natureza, 
horário de funcionamento, endereço completo, contatos telefônicos e endereço eletrônico;

II – Do enfermeiro Responsável Técnico: nome, número de inscrição no Coren, características do serviço onde 
exerce a função de RT, horário de trabalho e carga horária semanal, características dos outros vínculos 
profissionais, se houver horário de trabalho e carga horária semanal, endereço completo, contatos telefônicos 
e endereço eletrônico, devendo vir acompanhado da assinatura e carimbo do mesmo.

III – Do Representante Legal da empresa/instituição/ensino: nome, cargo e formação, devendo vir 
acompanhado da assinatura e carimbo do mesmo.

Parágrafo Único. O formulário de requerimento de ART, o qual se refere o caput deste artigo, deverá vir 
acompanhando dos seguintes documentos:

a) 1 (uma) cópia do cartão do CNPJ da Empresa/Instituição;
b) 1 (uma) cópia da comprovação do vínculo empregatício existente entre a empresa/instituição/ensino e o 
Enfermeiro Responsável Técnico;
c) 1 (uma) cópia do ato de designação do enfermeiro para o exercício da Responsabilidade Técnica;
d) 1 (uma) cópia da relação nominal atualizada dos profissionais de Enfermagem que executam atividades na 
empresa/ instituição/ ensino, contendo nome, número de inscrição no Coren, cargo/função, horário de 
trabalho e setor/unidade/departamento/divisão de trabalho; e
e) 1 (uma) cópia de documento que autoriza o funcionamento dos Cursos de Enfermagem, em casos de ART 
para instituições de Ensino Médio Profissionalizante.

Art. 6º Para concessão de ART e emissão da CRT, o Conselho Regional de Enfermagem deverá observar o 
preenchimento dos seguintes requisitos:

I – Entrega pela empresa/instituição/ensino requerente, do formulário de requerimento de ART devidamente 
preenchido, assinado e carimbado por quem tenha esta obrigação, acompanhado de todos os documentos 
arrolados no parágrafo único do art. 5º desta Resolução;

II – Comprovação do recolhimento das taxas de ART e emissão de CRT, cujos valores deverão ser fixados pelo 
Conselho Regional de Enfermagem, observando o disposto na Resolução Cofen nº 502/2015 ou outra que 
lhe sobrevir;

III – A não coincidência de horário de trabalho nas empresas/instituições/ ensino, as quais esteja vinculado, 
como profissional de Enfermagem;

IV – O enfermeiro RT requerente deverá estar quite com suas obrigações eleitorais junto ao Conselho 
Regional de Enfermagem, bem como com as suas anuidades, em todas as categorias em que estiver inscrito;

V – Deverá ser registrada na CRT a motivação da ART:

a) Gestão Assistencial;
b) Gestão de Área Técnica; e
c) Gestão de Ensino.

§ 1º Os mesmos requisitos deverão ser observados para a renovação de ART.

§ 2º Sem prejuízo aos dispositivos desta Resolução, o Conselho Regional de Enfermagem poderá conceder ART 
e emitir CRT àquelas empresas/instituições/ensino que estão dispensadas do registro de empresa junto à 
Autarquia.

§ 3º A gestão assistencial refere-se ao gerenciamento das ações de Enfermagem nos cuidados diretos ao 
individuo, família e/ou coletividade seja na área hospitalar, ambulatorial ou da promoção e prevenção de 
saúde, devendo ser especificada na CRT e podendo ser setorizada;

§ 4º A gestão de área técnica corresponde às ações do enfermeiro que não configuram cuidado assistencial 
direto, devendo ser especificadas na CRT, tais como: Programas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde, Programas de Limpeza e Higienização, Auditoria, Equipamentos, Materiais e Insumos 
médico-hospitalares, Consultoria;

§ 5º A gestão de ensino refere-se à Coordenação de Curso de Graduação em Enfermagem bem como do 
Ensino Médio Profissionalizante;

Art. 7º Os encargos financeiros decorrentes da CRT e ART são de responsabilidade exclusiva da 
empresa/instituição que designou o enfermeiro para a função de RT.

Parágrafo único. As instituições públicas e filantrópicas nas quais o enfermeiro RT requerente esteja vinculado, 
poderão requerer, mediante a comprovação de sua natureza institucional, ao Conselho Regional de 
Enfermagem a isenção do recolhimento das taxas de ART e emissão de CRT.

Art. 8º No caso da empresa/instituição/ensino, substituir o enfermeiro RT, esta deverá encaminhar ao Conselho 
Regional de Enfermagem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do ato, o comunicado de substituição 
acompanhado de todos os documentos arrolados no parágrafo único do art. 5º desta Resolução para que se 
proceda à nova ART, inclusive com recolhimento das taxas pertinentes.

Art. 9º O enfermeiro que deixou de exercer a atividade de Responsável Técnico da empresa/instituição/ensino, 
deverá comunicar seu afastamento ao Conselho Regional de Enfermagem, no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias a contar de seu afastamento, para fins de cancelamento de sua ART, sob pena de responder a Processo 
Ético-Disciplinar perante a Autarquia.

Art. 10º São atribuições do enfermeiro RT:

I – Cumprir e fazer cumprir todos os dispositivos legais da profissão de Enfermagem;

II – Manter informações necessárias e atualizadas de todos os profissionais de Enfermagem que atuam na 
empresa/instituição, com os seguintes dados: nome, sexo, data do nascimento, categoria profissional, número 
do RG e CPF, número de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, endereço completo, contatos 
telefônicos e endereço eletrônico, assim como das alterações como: mudança de nome, admissões, demissões, 
férias e licenças, devendo fornecê-la semestralmente, e sempre quando lhe for solicitado, pelo Conselho 
Regional de Enfermagem;

III – Realizar o dimensionamento de pessoal de Enfermagem, conforme o disposto na Resolução vigente do 
Cofen informando, de ofício, ao representante legal da empresa/instituição/ensino e ao Conselho Regional 
de Enfermagem;

IV – Informar, de ofício, ao representante legal da empresa/instituição/ensino e ao Conselho Regional de 
Enfermagem situações de infração à legislação da Enfermagem, tais como:

a) ausência de enfermeiro em todos os locais onde são desenvolvidas ações de Enfermagem durante algum 
período de funcionamento da empresa/instituição;
b) profissional de Enfermagem atuando na empresa/instituição/ensino sem inscrição ou com inscrição 
vencida no Conselho Regional de Enfermagem;
c) profissional de Enfermagem atuando na empresa/instituição/ensino em situação irregular, inclusive 
quanto à inadimplência perante o Conselho Regional de Enfermagem, bem como aquele afastado por 
impedimento legal;
d) pessoal sem formação na área de Enfermagem, exercendo atividades de Enfermagem na 
empresa/instituição/ensino;
e) profissional de Enfermagem exercendo atividades ilegais previstas em Legislação do Exercício Profissional 
de Enfermagem, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e Código Penal Brasileiro;

V – Intermediar, junto ao Conselho Regional de Enfermagem, a implantação e funcionamento de Comissão 
de Ética de Enfermagem;

VI – Colaborar com todas as atividades de fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem, bem como 
atender a todas as solicitações ou convocações que lhes forem demandadas pela Autarquia.

VII – Manter a CRT em local visível ao público, observando o prazo de validade;

VIII – Organizar o Serviço de Enfermagem utilizando-se de instrumentos administrativos como regimento 
interno, normas e rotinas, protocolos, procedimentos operacionais padrão e outros;

IX – Elaborar, implantar e/ou implementar, e atualizar regimento interno, manuais de normas e rotinas, 
procedimentos, protocolos, e demais instrumentos administrativos de Enfermagem;

X – Instituir e programar o funcionamento da Comissão de Ética de Enfermagem, quando couber, de acordo 
com as normas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem;

XI – Colaborar com as atividades da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), Comissão de 
Controle de Infecções Hospitalares (CCIH), Serviço de Educação Continuada e demais comissões instituídas 
na empresa/instituição;

XII – Zelar pelo cumprimento das atividades privativas da Enfermagem;

XIII – Promover a qualidade e desenvolvimento de uma assistência de Enfermagem segura para a sociedade 
e profissionais de Enfermagem, em seus aspectos técnicos e éticos;

XIV – Responsabilizar-se pela implantação/implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE), conforme legislação vigente;

XV – Observar as normas da NR – 32, com a finalidade de minimizar os riscos à saúde da equipe de 

Enfermagem;

XVI – Assegurar que a prestação da assistência de enfermagem a pacientes graves seja realizada somente pelo 
Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, conforme Lei nº 7.498/86 e o Decreto nº 94.406/87;

XVII – Garantir que o registro das ações de Enfermagem seja realizado conforme normas vigentes;

XVIII – Garantir que o estágio curricular obrigatório e o não obrigatório sejam realizados, somente, sob 
supervisão do professor orientador da instituição de ensino e enfermeiro da instituição cedente do campo de 
estágio, respectivamente, e em conformidade a legislação vigente;

XIX – Participar do processo de seleção de pessoal, seja em instituição pública, privada ou filantrópica, 
observando o disposto na Lei nº 7.498/86 e Decreto nº 94.406/87, e as normas regimentais da instituição;

XX – Comunicar ao Coren quando impedido de cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
a legislação do Exercício Profissional, atos normativos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, 
comprovando documentalmente ou na forma testemunhal, elementos que indiquem as causas e/ou os 
responsáveis pelo impedimento;

XXI – Promover, estimular ou proporcionar, direta ou indiretamente, o aprimoramento, harmonizando e 
aperfeiçoando o conhecimento técnico, a comunicação e as relações humanas, bem como a avaliação 
periódica da equipe de Enfermagem;

XXII – Caracterizar o Serviço de Enfermagem por meio de Diagnóstico Situacional e consequente Plano de 
Trabalho que deverão ser apresentados à empresa/instituição e encaminhados ao Coren no prazo de 90 
(noventa) dias a partir de sua efetivação como Responsável Técnico e posteriormente a cada renovação da 
CRT;

XXIII – Participar no planejamento, execução e avaliação dos programas de saúde da 
empresa/instituição/ensino em que ocorrer a participação de profissionais de Enfermagem.

Parágrafo Único. O enfermeiro RT que descumprir as atribuições constantes neste artigo poderá ser 
notificado a regularizar suas atividades, estando sujeito a responder a Processo Ético-Disciplinar na Autarquia.

Art. 11 O disposto nesta Resolução aplica-se aos Estabelecimentos de Ensino, onde ministram-se Cursos de 
Enfermagem.

Art. 12 Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 13 Esta Resolução entrará em vigor após sua aprovação pelo Plenário do Cofen e publicação no Diário 
Oficial da União, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução Cofen nº 458/2014.

Brasília, 15 de março de 2016.
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O Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, 
de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de 
fevereiro de 2012, e

CONSIDERANDO que o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905, de 12 
de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão 
de Enfermagem, e tem por finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício profissional da 
Enfermagem, e da observância de seus princípios éticos profissionais;

CONSIDERANDO a prerrogativa estabelecida ao Cofen no art. 8º, IV, da Lei nº 5.905/73, de baixar 
provimentos e expedir instruções, para uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos Conselhos 
Regionais;

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Federal de Enfermagem, conforme inciso II, art. 22 de seu 
Regimento Interno, orientar, disciplinar, normatizar e defender o exercício da profissão de Enfermagem, sem 
prejuízo das atribuições dos Conselhos Regionais de Enfermagem;

CONSIDERANDO a competência do Cofen, estabelecida no art. 22, inciso X do Regimento Interno do Cofen, 
de baixar Resoluções, Decisões e demais instrumentos legais no âmbito da Autarquia;

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Federal de Enfermagem, de acordo com o inciso VII, art. 22 de 
seu Regimento Interno, propor alterações à Legislação do Exercício Profissional, estabelecendo as atribuições 
dos profissionais de Enfermagem;

CONSIDERANDO o art. 3º, incisos “b” e “c” da Lei 2.604, de 17 de setembro de 1955, a qual regula o exercício 
da enfermagem profissional;

CONSIDERANDO o art. 11, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e o art. 8º, 
inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987;

CONSIDERANDO os arts. 48, 52, 53, 63, 66, 75 e 78 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
aprovado pela Resolução Cofen nº 311, de 08 de fevereiro de 2007;

CONSIDERANDO o Parecer ASSLEGIS, integrante do PAD Cofen nº 265/2015;

CONSIDERANDO o Parecer de Pedido de Vistas nº 151/2015 e o despacho da Presidência do Cofen, ambos 
integrantes do PAD nº 265/2015;

CONSIDERANDO a proposta da Câmara Técnica de Fiscalização – CTFIS, constante do PAD nº Cofen 265/205;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário em sua 467ª e 471ª Reunião Ordinária, constante dos PAD Cofen 
nº 265/2015 e 246/2015, respectivamente;
CONSIDERANDO a deliberação do Plenário em sua 474ª Reunião Ordinária.

RESOLVE:
Art. 1º A Anotação de Responsabilidade Técnica, pelo Serviço de Enfermagem, bem como, as atribuições do 
Enfermeiro Responsável Técnico, passam a ser regidas por esta Resolução.

Art. 2º Para efeitos desta Resolução considera-se:

I – Serviço de Enfermagem: parte integrante da estrutura organizacional, formal ou informal, da instituição, 
dotado de recursos humanos de Enfermagem e que tem por finalidade a realização de ações relacionadas aos 
cuidados assistenciais diretos de enfermagem ao indivíduo, família ou comunidade, seja na área hospitalar, 
ambulatorial ou da promoção e prevenção de saúde, ou ainda, as ações de enfermagem de natureza em 
outras áreas técnicas, tais como: Programas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, Programa 
de Limpeza e Higienização, Auditoria, Equipamentos, Materiais e Insumos Médico-hospitalares, Consultoria e 
Ensino;

II – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pelo Serviço de Enfermagem: ato administrativo decorrente 
do poder de polícia vinculado no qual o Conselho Regional de Enfermagem, na qualidade de órgão 
fiscalizador do exercício profissional, concede, a partir do preenchimento de requisitos legais, licença ao 
enfermeiro Responsável Técnico para atuar como liame entre o Serviço de Enfermagem da 
empresa/instituição e o Conselho Regional de Enfermagem, visando facilitar o exercício da atividade 
fiscalizatória em relação aos profissionais de Enfermagem que nela executam suas atividades, assim como, 
promover a qualidade e desenvolvimento de uma assistência de enfermagem em seus aspectos técnico, 
ético, e segura para a sociedade e profissionais de enfermagem;

III – Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT): documento emitido pelo Conselho Regional de 
Enfermagem, pelo qual se materializa o ato administrativo de concessão de Anotação de Responsabilidade 
Técnica pelo Serviço de Enfermagem;

IV – Enfermeiro Responsável Técnico (ERT): profissional de Enfermagem de nível superior, nos termos da Lei 
nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que tem sob sua 
responsabilidade o planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos serviços de 
Enfermagem, a quem é concedida, pelo Conselho Regional de Enfermagem, a ART.

Art. 3º Toda empresa/instituição onde houver serviços/ensino de Enfermagem, deve apresentar CRT, 
devendo a mesma ser afixada em suas dependências, em local visível ao público.

Parágrafo Único. A ART e a CRT terão validade de 12 (doze) meses, devendo ser renovada após este período.

Art. 4º A ART pelo Serviço de Enfermagem deverá ser requerida ao Conselho Regional de Enfermagem pelo 
Enfermeiro responsável pelo planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos 
Serviços de Enfermagem da empresa/instituição/ensino onde estes são executados.

§ 1º Fica estabelecido o limite máximo de 02 (duas) concessões de ART por enfermeiro, desde que não haja 
coincidência de horário de suas atividades como RT ou assistencial nas empresas/instituições/ensino as quais 
esteja vinculado.

§ 2º O enfermeiro RT requerente deverá firmar de próprio punho, declaração de que suas atividades como RT 

nas Empresas/Instituições/ensino não coincidem em seus horários.

I – A jornada de trabalho não poderá ser inferior a 20 (vinte) horas semanais para qualquer instituição.

Art. 5º Na implementação do processo de requerimento de ART, o Conselho Regional de Enfermagem 
deverá elaborar um formulário para esta finalidade, o qual deve conter, no mínimo, os seguintes dados:

I – Da Empresa/Instituição: razão social, nome fantasia, inscrição no CNPJ, ramo de atividade, natureza, 
horário de funcionamento, endereço completo, contatos telefônicos e endereço eletrônico;

II – Do enfermeiro Responsável Técnico: nome, número de inscrição no Coren, características do serviço onde 
exerce a função de RT, horário de trabalho e carga horária semanal, características dos outros vínculos 
profissionais, se houver horário de trabalho e carga horária semanal, endereço completo, contatos telefônicos 
e endereço eletrônico, devendo vir acompanhado da assinatura e carimbo do mesmo.

III – Do Representante Legal da empresa/instituição/ensino: nome, cargo e formação, devendo vir 
acompanhado da assinatura e carimbo do mesmo.

Parágrafo Único. O formulário de requerimento de ART, o qual se refere o caput deste artigo, deverá vir 
acompanhando dos seguintes documentos:

a) 1 (uma) cópia do cartão do CNPJ da Empresa/Instituição;
b) 1 (uma) cópia da comprovação do vínculo empregatício existente entre a empresa/instituição/ensino e o 
Enfermeiro Responsável Técnico;
c) 1 (uma) cópia do ato de designação do enfermeiro para o exercício da Responsabilidade Técnica;
d) 1 (uma) cópia da relação nominal atualizada dos profissionais de Enfermagem que executam atividades na 
empresa/ instituição/ ensino, contendo nome, número de inscrição no Coren, cargo/função, horário de 
trabalho e setor/unidade/departamento/divisão de trabalho; e
e) 1 (uma) cópia de documento que autoriza o funcionamento dos Cursos de Enfermagem, em casos de ART 
para instituições de Ensino Médio Profissionalizante.

Art. 6º Para concessão de ART e emissão da CRT, o Conselho Regional de Enfermagem deverá observar o 
preenchimento dos seguintes requisitos:

I – Entrega pela empresa/instituição/ensino requerente, do formulário de requerimento de ART devidamente 
preenchido, assinado e carimbado por quem tenha esta obrigação, acompanhado de todos os documentos 
arrolados no parágrafo único do art. 5º desta Resolução;

II – Comprovação do recolhimento das taxas de ART e emissão de CRT, cujos valores deverão ser fixados pelo 
Conselho Regional de Enfermagem, observando o disposto na Resolução Cofen nº 502/2015 ou outra que 
lhe sobrevir;

III – A não coincidência de horário de trabalho nas empresas/instituições/ ensino, as quais esteja vinculado, 
como profissional de Enfermagem;

IV – O enfermeiro RT requerente deverá estar quite com suas obrigações eleitorais junto ao Conselho 
Regional de Enfermagem, bem como com as suas anuidades, em todas as categorias em que estiver inscrito;

V – Deverá ser registrada na CRT a motivação da ART:

a) Gestão Assistencial;
b) Gestão de Área Técnica; e
c) Gestão de Ensino.

§ 1º Os mesmos requisitos deverão ser observados para a renovação de ART.

§ 2º Sem prejuízo aos dispositivos desta Resolução, o Conselho Regional de Enfermagem poderá conceder ART 
e emitir CRT àquelas empresas/instituições/ensino que estão dispensadas do registro de empresa junto à 
Autarquia.

§ 3º A gestão assistencial refere-se ao gerenciamento das ações de Enfermagem nos cuidados diretos ao 
individuo, família e/ou coletividade seja na área hospitalar, ambulatorial ou da promoção e prevenção de 
saúde, devendo ser especificada na CRT e podendo ser setorizada;

§ 4º A gestão de área técnica corresponde às ações do enfermeiro que não configuram cuidado assistencial 
direto, devendo ser especificadas na CRT, tais como: Programas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde, Programas de Limpeza e Higienização, Auditoria, Equipamentos, Materiais e Insumos 
médico-hospitalares, Consultoria;

§ 5º A gestão de ensino refere-se à Coordenação de Curso de Graduação em Enfermagem bem como do 
Ensino Médio Profissionalizante;

Art. 7º Os encargos financeiros decorrentes da CRT e ART são de responsabilidade exclusiva da 
empresa/instituição que designou o enfermeiro para a função de RT.

Parágrafo único. As instituições públicas e filantrópicas nas quais o enfermeiro RT requerente esteja vinculado, 
poderão requerer, mediante a comprovação de sua natureza institucional, ao Conselho Regional de 
Enfermagem a isenção do recolhimento das taxas de ART e emissão de CRT.

Art. 8º No caso da empresa/instituição/ensino, substituir o enfermeiro RT, esta deverá encaminhar ao Conselho 
Regional de Enfermagem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do ato, o comunicado de substituição 
acompanhado de todos os documentos arrolados no parágrafo único do art. 5º desta Resolução para que se 
proceda à nova ART, inclusive com recolhimento das taxas pertinentes.

Art. 9º O enfermeiro que deixou de exercer a atividade de Responsável Técnico da empresa/instituição/ensino, 
deverá comunicar seu afastamento ao Conselho Regional de Enfermagem, no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias a contar de seu afastamento, para fins de cancelamento de sua ART, sob pena de responder a Processo 
Ético-Disciplinar perante a Autarquia.

Art. 10º São atribuições do enfermeiro RT:

I – Cumprir e fazer cumprir todos os dispositivos legais da profissão de Enfermagem;

II – Manter informações necessárias e atualizadas de todos os profissionais de Enfermagem que atuam na 
empresa/instituição, com os seguintes dados: nome, sexo, data do nascimento, categoria profissional, número 
do RG e CPF, número de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, endereço completo, contatos 
telefônicos e endereço eletrônico, assim como das alterações como: mudança de nome, admissões, demissões, 
férias e licenças, devendo fornecê-la semestralmente, e sempre quando lhe for solicitado, pelo Conselho 
Regional de Enfermagem;

III – Realizar o dimensionamento de pessoal de Enfermagem, conforme o disposto na Resolução vigente do 
Cofen informando, de ofício, ao representante legal da empresa/instituição/ensino e ao Conselho Regional 
de Enfermagem;

IV – Informar, de ofício, ao representante legal da empresa/instituição/ensino e ao Conselho Regional de 
Enfermagem situações de infração à legislação da Enfermagem, tais como:

a) ausência de enfermeiro em todos os locais onde são desenvolvidas ações de Enfermagem durante algum 
período de funcionamento da empresa/instituição;
b) profissional de Enfermagem atuando na empresa/instituição/ensino sem inscrição ou com inscrição 
vencida no Conselho Regional de Enfermagem;
c) profissional de Enfermagem atuando na empresa/instituição/ensino em situação irregular, inclusive 
quanto à inadimplência perante o Conselho Regional de Enfermagem, bem como aquele afastado por 
impedimento legal;
d) pessoal sem formação na área de Enfermagem, exercendo atividades de Enfermagem na 
empresa/instituição/ensino;
e) profissional de Enfermagem exercendo atividades ilegais previstas em Legislação do Exercício Profissional 
de Enfermagem, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e Código Penal Brasileiro;

V – Intermediar, junto ao Conselho Regional de Enfermagem, a implantação e funcionamento de Comissão 
de Ética de Enfermagem;

VI – Colaborar com todas as atividades de fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem, bem como 
atender a todas as solicitações ou convocações que lhes forem demandadas pela Autarquia.

VII – Manter a CRT em local visível ao público, observando o prazo de validade;

VIII – Organizar o Serviço de Enfermagem utilizando-se de instrumentos administrativos como regimento 
interno, normas e rotinas, protocolos, procedimentos operacionais padrão e outros;

IX – Elaborar, implantar e/ou implementar, e atualizar regimento interno, manuais de normas e rotinas, 
procedimentos, protocolos, e demais instrumentos administrativos de Enfermagem;

X – Instituir e programar o funcionamento da Comissão de Ética de Enfermagem, quando couber, de acordo 
com as normas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem;

XI – Colaborar com as atividades da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), Comissão de 
Controle de Infecções Hospitalares (CCIH), Serviço de Educação Continuada e demais comissões instituídas 
na empresa/instituição;

XII – Zelar pelo cumprimento das atividades privativas da Enfermagem;

XIII – Promover a qualidade e desenvolvimento de uma assistência de Enfermagem segura para a sociedade 
e profissionais de Enfermagem, em seus aspectos técnicos e éticos;

XIV – Responsabilizar-se pela implantação/implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE), conforme legislação vigente;

XV – Observar as normas da NR – 32, com a finalidade de minimizar os riscos à saúde da equipe de 

Enfermagem;

XVI – Assegurar que a prestação da assistência de enfermagem a pacientes graves seja realizada somente pelo 
Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, conforme Lei nº 7.498/86 e o Decreto nº 94.406/87;

XVII – Garantir que o registro das ações de Enfermagem seja realizado conforme normas vigentes;

XVIII – Garantir que o estágio curricular obrigatório e o não obrigatório sejam realizados, somente, sob 
supervisão do professor orientador da instituição de ensino e enfermeiro da instituição cedente do campo de 
estágio, respectivamente, e em conformidade a legislação vigente;

XIX – Participar do processo de seleção de pessoal, seja em instituição pública, privada ou filantrópica, 
observando o disposto na Lei nº 7.498/86 e Decreto nº 94.406/87, e as normas regimentais da instituição;

XX – Comunicar ao Coren quando impedido de cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
a legislação do Exercício Profissional, atos normativos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, 
comprovando documentalmente ou na forma testemunhal, elementos que indiquem as causas e/ou os 
responsáveis pelo impedimento;

XXI – Promover, estimular ou proporcionar, direta ou indiretamente, o aprimoramento, harmonizando e 
aperfeiçoando o conhecimento técnico, a comunicação e as relações humanas, bem como a avaliação 
periódica da equipe de Enfermagem;

XXII – Caracterizar o Serviço de Enfermagem por meio de Diagnóstico Situacional e consequente Plano de 
Trabalho que deverão ser apresentados à empresa/instituição e encaminhados ao Coren no prazo de 90 
(noventa) dias a partir de sua efetivação como Responsável Técnico e posteriormente a cada renovação da 
CRT;

XXIII – Participar no planejamento, execução e avaliação dos programas de saúde da 
empresa/instituição/ensino em que ocorrer a participação de profissionais de Enfermagem.

Parágrafo Único. O enfermeiro RT que descumprir as atribuições constantes neste artigo poderá ser 
notificado a regularizar suas atividades, estando sujeito a responder a Processo Ético-Disciplinar na Autarquia.

Art. 11 O disposto nesta Resolução aplica-se aos Estabelecimentos de Ensino, onde ministram-se Cursos de 
Enfermagem.

Art. 12 Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 13 Esta Resolução entrará em vigor após sua aprovação pelo Plenário do Cofen e publicação no Diário 
Oficial da União, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução Cofen nº 458/2014.

Brasília, 15 de março de 2016.
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O Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, 
de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de 
fevereiro de 2012, e

CONSIDERANDO que o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905, de 12 
de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão 
de Enfermagem, e tem por finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício profissional da 
Enfermagem, e da observância de seus princípios éticos profissionais;

CONSIDERANDO a prerrogativa estabelecida ao Cofen no art. 8º, IV, da Lei nº 5.905/73, de baixar 
provimentos e expedir instruções, para uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos Conselhos 
Regionais;

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Federal de Enfermagem, conforme inciso II, art. 22 de seu 
Regimento Interno, orientar, disciplinar, normatizar e defender o exercício da profissão de Enfermagem, sem 
prejuízo das atribuições dos Conselhos Regionais de Enfermagem;

CONSIDERANDO a competência do Cofen, estabelecida no art. 22, inciso X do Regimento Interno do Cofen, 
de baixar Resoluções, Decisões e demais instrumentos legais no âmbito da Autarquia;

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Federal de Enfermagem, de acordo com o inciso VII, art. 22 de 
seu Regimento Interno, propor alterações à Legislação do Exercício Profissional, estabelecendo as atribuições 
dos profissionais de Enfermagem;

CONSIDERANDO o art. 3º, incisos “b” e “c” da Lei 2.604, de 17 de setembro de 1955, a qual regula o exercício 
da enfermagem profissional;

CONSIDERANDO o art. 11, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e o art. 8º, 
inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987;

CONSIDERANDO os arts. 48, 52, 53, 63, 66, 75 e 78 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
aprovado pela Resolução Cofen nº 311, de 08 de fevereiro de 2007;

CONSIDERANDO o Parecer ASSLEGIS, integrante do PAD Cofen nº 265/2015;

CONSIDERANDO o Parecer de Pedido de Vistas nº 151/2015 e o despacho da Presidência do Cofen, ambos 
integrantes do PAD nº 265/2015;

CONSIDERANDO a proposta da Câmara Técnica de Fiscalização – CTFIS, constante do PAD nº Cofen 265/205;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário em sua 467ª e 471ª Reunião Ordinária, constante dos PAD Cofen 
nº 265/2015 e 246/2015, respectivamente;
CONSIDERANDO a deliberação do Plenário em sua 474ª Reunião Ordinária.

RESOLVE:
Art. 1º A Anotação de Responsabilidade Técnica, pelo Serviço de Enfermagem, bem como, as atribuições do 
Enfermeiro Responsável Técnico, passam a ser regidas por esta Resolução.

Art. 2º Para efeitos desta Resolução considera-se:

I – Serviço de Enfermagem: parte integrante da estrutura organizacional, formal ou informal, da instituição, 
dotado de recursos humanos de Enfermagem e que tem por finalidade a realização de ações relacionadas aos 
cuidados assistenciais diretos de enfermagem ao indivíduo, família ou comunidade, seja na área hospitalar, 
ambulatorial ou da promoção e prevenção de saúde, ou ainda, as ações de enfermagem de natureza em 
outras áreas técnicas, tais como: Programas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, Programa 
de Limpeza e Higienização, Auditoria, Equipamentos, Materiais e Insumos Médico-hospitalares, Consultoria e 
Ensino;

II – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pelo Serviço de Enfermagem: ato administrativo decorrente 
do poder de polícia vinculado no qual o Conselho Regional de Enfermagem, na qualidade de órgão 
fiscalizador do exercício profissional, concede, a partir do preenchimento de requisitos legais, licença ao 
enfermeiro Responsável Técnico para atuar como liame entre o Serviço de Enfermagem da 
empresa/instituição e o Conselho Regional de Enfermagem, visando facilitar o exercício da atividade 
fiscalizatória em relação aos profissionais de Enfermagem que nela executam suas atividades, assim como, 
promover a qualidade e desenvolvimento de uma assistência de enfermagem em seus aspectos técnico, 
ético, e segura para a sociedade e profissionais de enfermagem;

III – Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT): documento emitido pelo Conselho Regional de 
Enfermagem, pelo qual se materializa o ato administrativo de concessão de Anotação de Responsabilidade 
Técnica pelo Serviço de Enfermagem;

IV – Enfermeiro Responsável Técnico (ERT): profissional de Enfermagem de nível superior, nos termos da Lei 
nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que tem sob sua 
responsabilidade o planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos serviços de 
Enfermagem, a quem é concedida, pelo Conselho Regional de Enfermagem, a ART.

Art. 3º Toda empresa/instituição onde houver serviços/ensino de Enfermagem, deve apresentar CRT, 
devendo a mesma ser afixada em suas dependências, em local visível ao público.

Parágrafo Único. A ART e a CRT terão validade de 12 (doze) meses, devendo ser renovada após este período.

Art. 4º A ART pelo Serviço de Enfermagem deverá ser requerida ao Conselho Regional de Enfermagem pelo 
Enfermeiro responsável pelo planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos 
Serviços de Enfermagem da empresa/instituição/ensino onde estes são executados.

§ 1º Fica estabelecido o limite máximo de 02 (duas) concessões de ART por enfermeiro, desde que não haja 
coincidência de horário de suas atividades como RT ou assistencial nas empresas/instituições/ensino as quais 
esteja vinculado.

§ 2º O enfermeiro RT requerente deverá firmar de próprio punho, declaração de que suas atividades como RT 

nas Empresas/Instituições/ensino não coincidem em seus horários.

I – A jornada de trabalho não poderá ser inferior a 20 (vinte) horas semanais para qualquer instituição.

Art. 5º Na implementação do processo de requerimento de ART, o Conselho Regional de Enfermagem 
deverá elaborar um formulário para esta finalidade, o qual deve conter, no mínimo, os seguintes dados:

I – Da Empresa/Instituição: razão social, nome fantasia, inscrição no CNPJ, ramo de atividade, natureza, 
horário de funcionamento, endereço completo, contatos telefônicos e endereço eletrônico;

II – Do enfermeiro Responsável Técnico: nome, número de inscrição no Coren, características do serviço onde 
exerce a função de RT, horário de trabalho e carga horária semanal, características dos outros vínculos 
profissionais, se houver horário de trabalho e carga horária semanal, endereço completo, contatos telefônicos 
e endereço eletrônico, devendo vir acompanhado da assinatura e carimbo do mesmo.

III – Do Representante Legal da empresa/instituição/ensino: nome, cargo e formação, devendo vir 
acompanhado da assinatura e carimbo do mesmo.

Parágrafo Único. O formulário de requerimento de ART, o qual se refere o caput deste artigo, deverá vir 
acompanhando dos seguintes documentos:

a) 1 (uma) cópia do cartão do CNPJ da Empresa/Instituição;
b) 1 (uma) cópia da comprovação do vínculo empregatício existente entre a empresa/instituição/ensino e o 
Enfermeiro Responsável Técnico;
c) 1 (uma) cópia do ato de designação do enfermeiro para o exercício da Responsabilidade Técnica;
d) 1 (uma) cópia da relação nominal atualizada dos profissionais de Enfermagem que executam atividades na 
empresa/ instituição/ ensino, contendo nome, número de inscrição no Coren, cargo/função, horário de 
trabalho e setor/unidade/departamento/divisão de trabalho; e
e) 1 (uma) cópia de documento que autoriza o funcionamento dos Cursos de Enfermagem, em casos de ART 
para instituições de Ensino Médio Profissionalizante.

Art. 6º Para concessão de ART e emissão da CRT, o Conselho Regional de Enfermagem deverá observar o 
preenchimento dos seguintes requisitos:

I – Entrega pela empresa/instituição/ensino requerente, do formulário de requerimento de ART devidamente 
preenchido, assinado e carimbado por quem tenha esta obrigação, acompanhado de todos os documentos 
arrolados no parágrafo único do art. 5º desta Resolução;

II – Comprovação do recolhimento das taxas de ART e emissão de CRT, cujos valores deverão ser fixados pelo 
Conselho Regional de Enfermagem, observando o disposto na Resolução Cofen nº 502/2015 ou outra que 
lhe sobrevir;

III – A não coincidência de horário de trabalho nas empresas/instituições/ ensino, as quais esteja vinculado, 
como profissional de Enfermagem;

IV – O enfermeiro RT requerente deverá estar quite com suas obrigações eleitorais junto ao Conselho 
Regional de Enfermagem, bem como com as suas anuidades, em todas as categorias em que estiver inscrito;

V – Deverá ser registrada na CRT a motivação da ART:

a) Gestão Assistencial;
b) Gestão de Área Técnica; e
c) Gestão de Ensino.

§ 1º Os mesmos requisitos deverão ser observados para a renovação de ART.

§ 2º Sem prejuízo aos dispositivos desta Resolução, o Conselho Regional de Enfermagem poderá conceder ART 
e emitir CRT àquelas empresas/instituições/ensino que estão dispensadas do registro de empresa junto à 
Autarquia.

§ 3º A gestão assistencial refere-se ao gerenciamento das ações de Enfermagem nos cuidados diretos ao 
individuo, família e/ou coletividade seja na área hospitalar, ambulatorial ou da promoção e prevenção de 
saúde, devendo ser especificada na CRT e podendo ser setorizada;

§ 4º A gestão de área técnica corresponde às ações do enfermeiro que não configuram cuidado assistencial 
direto, devendo ser especificadas na CRT, tais como: Programas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde, Programas de Limpeza e Higienização, Auditoria, Equipamentos, Materiais e Insumos 
médico-hospitalares, Consultoria;

§ 5º A gestão de ensino refere-se à Coordenação de Curso de Graduação em Enfermagem bem como do 
Ensino Médio Profissionalizante;

Art. 7º Os encargos financeiros decorrentes da CRT e ART são de responsabilidade exclusiva da 
empresa/instituição que designou o enfermeiro para a função de RT.

Parágrafo único. As instituições públicas e filantrópicas nas quais o enfermeiro RT requerente esteja vinculado, 
poderão requerer, mediante a comprovação de sua natureza institucional, ao Conselho Regional de 
Enfermagem a isenção do recolhimento das taxas de ART e emissão de CRT.

Art. 8º No caso da empresa/instituição/ensino, substituir o enfermeiro RT, esta deverá encaminhar ao Conselho 
Regional de Enfermagem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do ato, o comunicado de substituição 
acompanhado de todos os documentos arrolados no parágrafo único do art. 5º desta Resolução para que se 
proceda à nova ART, inclusive com recolhimento das taxas pertinentes.

Art. 9º O enfermeiro que deixou de exercer a atividade de Responsável Técnico da empresa/instituição/ensino, 
deverá comunicar seu afastamento ao Conselho Regional de Enfermagem, no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias a contar de seu afastamento, para fins de cancelamento de sua ART, sob pena de responder a Processo 
Ético-Disciplinar perante a Autarquia.

Art. 10º São atribuições do enfermeiro RT:

I – Cumprir e fazer cumprir todos os dispositivos legais da profissão de Enfermagem;

II – Manter informações necessárias e atualizadas de todos os profissionais de Enfermagem que atuam na 
empresa/instituição, com os seguintes dados: nome, sexo, data do nascimento, categoria profissional, número 
do RG e CPF, número de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, endereço completo, contatos 
telefônicos e endereço eletrônico, assim como das alterações como: mudança de nome, admissões, demissões, 
férias e licenças, devendo fornecê-la semestralmente, e sempre quando lhe for solicitado, pelo Conselho 
Regional de Enfermagem;

III – Realizar o dimensionamento de pessoal de Enfermagem, conforme o disposto na Resolução vigente do 
Cofen informando, de ofício, ao representante legal da empresa/instituição/ensino e ao Conselho Regional 
de Enfermagem;

IV – Informar, de ofício, ao representante legal da empresa/instituição/ensino e ao Conselho Regional de 
Enfermagem situações de infração à legislação da Enfermagem, tais como:

a) ausência de enfermeiro em todos os locais onde são desenvolvidas ações de Enfermagem durante algum 
período de funcionamento da empresa/instituição;
b) profissional de Enfermagem atuando na empresa/instituição/ensino sem inscrição ou com inscrição 
vencida no Conselho Regional de Enfermagem;
c) profissional de Enfermagem atuando na empresa/instituição/ensino em situação irregular, inclusive 
quanto à inadimplência perante o Conselho Regional de Enfermagem, bem como aquele afastado por 
impedimento legal;
d) pessoal sem formação na área de Enfermagem, exercendo atividades de Enfermagem na 
empresa/instituição/ensino;
e) profissional de Enfermagem exercendo atividades ilegais previstas em Legislação do Exercício Profissional 
de Enfermagem, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e Código Penal Brasileiro;

V – Intermediar, junto ao Conselho Regional de Enfermagem, a implantação e funcionamento de Comissão 
de Ética de Enfermagem;

VI – Colaborar com todas as atividades de fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem, bem como 
atender a todas as solicitações ou convocações que lhes forem demandadas pela Autarquia.

VII – Manter a CRT em local visível ao público, observando o prazo de validade;

VIII – Organizar o Serviço de Enfermagem utilizando-se de instrumentos administrativos como regimento 
interno, normas e rotinas, protocolos, procedimentos operacionais padrão e outros;

IX – Elaborar, implantar e/ou implementar, e atualizar regimento interno, manuais de normas e rotinas, 
procedimentos, protocolos, e demais instrumentos administrativos de Enfermagem;

X – Instituir e programar o funcionamento da Comissão de Ética de Enfermagem, quando couber, de acordo 
com as normas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem;

XI – Colaborar com as atividades da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), Comissão de 
Controle de Infecções Hospitalares (CCIH), Serviço de Educação Continuada e demais comissões instituídas 
na empresa/instituição;

XII – Zelar pelo cumprimento das atividades privativas da Enfermagem;

XIII – Promover a qualidade e desenvolvimento de uma assistência de Enfermagem segura para a sociedade 
e profissionais de Enfermagem, em seus aspectos técnicos e éticos;

XIV – Responsabilizar-se pela implantação/implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE), conforme legislação vigente;

XV – Observar as normas da NR – 32, com a finalidade de minimizar os riscos à saúde da equipe de 

Enfermagem;

XVI – Assegurar que a prestação da assistência de enfermagem a pacientes graves seja realizada somente pelo 
Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, conforme Lei nº 7.498/86 e o Decreto nº 94.406/87;

XVII – Garantir que o registro das ações de Enfermagem seja realizado conforme normas vigentes;

XVIII – Garantir que o estágio curricular obrigatório e o não obrigatório sejam realizados, somente, sob 
supervisão do professor orientador da instituição de ensino e enfermeiro da instituição cedente do campo de 
estágio, respectivamente, e em conformidade a legislação vigente;

XIX – Participar do processo de seleção de pessoal, seja em instituição pública, privada ou filantrópica, 
observando o disposto na Lei nº 7.498/86 e Decreto nº 94.406/87, e as normas regimentais da instituição;

XX – Comunicar ao Coren quando impedido de cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
a legislação do Exercício Profissional, atos normativos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, 
comprovando documentalmente ou na forma testemunhal, elementos que indiquem as causas e/ou os 
responsáveis pelo impedimento;

XXI – Promover, estimular ou proporcionar, direta ou indiretamente, o aprimoramento, harmonizando e 
aperfeiçoando o conhecimento técnico, a comunicação e as relações humanas, bem como a avaliação 
periódica da equipe de Enfermagem;

XXII – Caracterizar o Serviço de Enfermagem por meio de Diagnóstico Situacional e consequente Plano de 
Trabalho que deverão ser apresentados à empresa/instituição e encaminhados ao Coren no prazo de 90 
(noventa) dias a partir de sua efetivação como Responsável Técnico e posteriormente a cada renovação da 
CRT;

XXIII – Participar no planejamento, execução e avaliação dos programas de saúde da 
empresa/instituição/ensino em que ocorrer a participação de profissionais de Enfermagem.

Parágrafo Único. O enfermeiro RT que descumprir as atribuições constantes neste artigo poderá ser 
notificado a regularizar suas atividades, estando sujeito a responder a Processo Ético-Disciplinar na Autarquia.

Art. 11 O disposto nesta Resolução aplica-se aos Estabelecimentos de Ensino, onde ministram-se Cursos de 
Enfermagem.

Art. 12 Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 13 Esta Resolução entrará em vigor após sua aprovação pelo Plenário do Cofen e publicação no Diário 
Oficial da União, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução Cofen nº 458/2014.

Brasília, 15 de março de 2016.
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O Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, 
de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de 
fevereiro de 2012, e

CONSIDERANDO que o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905, de 12 
de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão 
de Enfermagem, e tem por finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício profissional da 
Enfermagem, e da observância de seus princípios éticos profissionais;

CONSIDERANDO a prerrogativa estabelecida ao Cofen no art. 8º, IV, da Lei nº 5.905/73, de baixar 
provimentos e expedir instruções, para uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos Conselhos 
Regionais;

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Federal de Enfermagem, conforme inciso II, art. 22 de seu 
Regimento Interno, orientar, disciplinar, normatizar e defender o exercício da profissão de Enfermagem, sem 
prejuízo das atribuições dos Conselhos Regionais de Enfermagem;

CONSIDERANDO a competência do Cofen, estabelecida no art. 22, inciso X do Regimento Interno do Cofen, 
de baixar Resoluções, Decisões e demais instrumentos legais no âmbito da Autarquia;

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Federal de Enfermagem, de acordo com o inciso VII, art. 22 de 
seu Regimento Interno, propor alterações à Legislação do Exercício Profissional, estabelecendo as atribuições 
dos profissionais de Enfermagem;

CONSIDERANDO o art. 3º, incisos “b” e “c” da Lei 2.604, de 17 de setembro de 1955, a qual regula o exercício 
da enfermagem profissional;

CONSIDERANDO o art. 11, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e o art. 8º, 
inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987;

CONSIDERANDO os arts. 48, 52, 53, 63, 66, 75 e 78 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
aprovado pela Resolução Cofen nº 311, de 08 de fevereiro de 2007;

CONSIDERANDO o Parecer ASSLEGIS, integrante do PAD Cofen nº 265/2015;

CONSIDERANDO o Parecer de Pedido de Vistas nº 151/2015 e o despacho da Presidência do Cofen, ambos 
integrantes do PAD nº 265/2015;

CONSIDERANDO a proposta da Câmara Técnica de Fiscalização – CTFIS, constante do PAD nº Cofen 265/205;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário em sua 467ª e 471ª Reunião Ordinária, constante dos PAD Cofen 
nº 265/2015 e 246/2015, respectivamente;
CONSIDERANDO a deliberação do Plenário em sua 474ª Reunião Ordinária.

RESOLVE:
Art. 1º A Anotação de Responsabilidade Técnica, pelo Serviço de Enfermagem, bem como, as atribuições do 
Enfermeiro Responsável Técnico, passam a ser regidas por esta Resolução.

Art. 2º Para efeitos desta Resolução considera-se:

I – Serviço de Enfermagem: parte integrante da estrutura organizacional, formal ou informal, da instituição, 
dotado de recursos humanos de Enfermagem e que tem por finalidade a realização de ações relacionadas aos 
cuidados assistenciais diretos de enfermagem ao indivíduo, família ou comunidade, seja na área hospitalar, 
ambulatorial ou da promoção e prevenção de saúde, ou ainda, as ações de enfermagem de natureza em 
outras áreas técnicas, tais como: Programas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, Programa 
de Limpeza e Higienização, Auditoria, Equipamentos, Materiais e Insumos Médico-hospitalares, Consultoria e 
Ensino;

II – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pelo Serviço de Enfermagem: ato administrativo decorrente 
do poder de polícia vinculado no qual o Conselho Regional de Enfermagem, na qualidade de órgão 
fiscalizador do exercício profissional, concede, a partir do preenchimento de requisitos legais, licença ao 
enfermeiro Responsável Técnico para atuar como liame entre o Serviço de Enfermagem da 
empresa/instituição e o Conselho Regional de Enfermagem, visando facilitar o exercício da atividade 
fiscalizatória em relação aos profissionais de Enfermagem que nela executam suas atividades, assim como, 
promover a qualidade e desenvolvimento de uma assistência de enfermagem em seus aspectos técnico, 
ético, e segura para a sociedade e profissionais de enfermagem;

III – Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT): documento emitido pelo Conselho Regional de 
Enfermagem, pelo qual se materializa o ato administrativo de concessão de Anotação de Responsabilidade 
Técnica pelo Serviço de Enfermagem;

IV – Enfermeiro Responsável Técnico (ERT): profissional de Enfermagem de nível superior, nos termos da Lei 
nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que tem sob sua 
responsabilidade o planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos serviços de 
Enfermagem, a quem é concedida, pelo Conselho Regional de Enfermagem, a ART.

Art. 3º Toda empresa/instituição onde houver serviços/ensino de Enfermagem, deve apresentar CRT, 
devendo a mesma ser afixada em suas dependências, em local visível ao público.

Parágrafo Único. A ART e a CRT terão validade de 12 (doze) meses, devendo ser renovada após este período.

Art. 4º A ART pelo Serviço de Enfermagem deverá ser requerida ao Conselho Regional de Enfermagem pelo 
Enfermeiro responsável pelo planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos 
Serviços de Enfermagem da empresa/instituição/ensino onde estes são executados.

§ 1º Fica estabelecido o limite máximo de 02 (duas) concessões de ART por enfermeiro, desde que não haja 
coincidência de horário de suas atividades como RT ou assistencial nas empresas/instituições/ensino as quais 
esteja vinculado.

§ 2º O enfermeiro RT requerente deverá firmar de próprio punho, declaração de que suas atividades como RT 

nas Empresas/Instituições/ensino não coincidem em seus horários.

I – A jornada de trabalho não poderá ser inferior a 20 (vinte) horas semanais para qualquer instituição.

Art. 5º Na implementação do processo de requerimento de ART, o Conselho Regional de Enfermagem 
deverá elaborar um formulário para esta finalidade, o qual deve conter, no mínimo, os seguintes dados:

I – Da Empresa/Instituição: razão social, nome fantasia, inscrição no CNPJ, ramo de atividade, natureza, 
horário de funcionamento, endereço completo, contatos telefônicos e endereço eletrônico;

II – Do enfermeiro Responsável Técnico: nome, número de inscrição no Coren, características do serviço onde 
exerce a função de RT, horário de trabalho e carga horária semanal, características dos outros vínculos 
profissionais, se houver horário de trabalho e carga horária semanal, endereço completo, contatos telefônicos 
e endereço eletrônico, devendo vir acompanhado da assinatura e carimbo do mesmo.

III – Do Representante Legal da empresa/instituição/ensino: nome, cargo e formação, devendo vir 
acompanhado da assinatura e carimbo do mesmo.

Parágrafo Único. O formulário de requerimento de ART, o qual se refere o caput deste artigo, deverá vir 
acompanhando dos seguintes documentos:

a) 1 (uma) cópia do cartão do CNPJ da Empresa/Instituição;
b) 1 (uma) cópia da comprovação do vínculo empregatício existente entre a empresa/instituição/ensino e o 
Enfermeiro Responsável Técnico;
c) 1 (uma) cópia do ato de designação do enfermeiro para o exercício da Responsabilidade Técnica;
d) 1 (uma) cópia da relação nominal atualizada dos profissionais de Enfermagem que executam atividades na 
empresa/ instituição/ ensino, contendo nome, número de inscrição no Coren, cargo/função, horário de 
trabalho e setor/unidade/departamento/divisão de trabalho; e
e) 1 (uma) cópia de documento que autoriza o funcionamento dos Cursos de Enfermagem, em casos de ART 
para instituições de Ensino Médio Profissionalizante.

Art. 6º Para concessão de ART e emissão da CRT, o Conselho Regional de Enfermagem deverá observar o 
preenchimento dos seguintes requisitos:

I – Entrega pela empresa/instituição/ensino requerente, do formulário de requerimento de ART devidamente 
preenchido, assinado e carimbado por quem tenha esta obrigação, acompanhado de todos os documentos 
arrolados no parágrafo único do art. 5º desta Resolução;

II – Comprovação do recolhimento das taxas de ART e emissão de CRT, cujos valores deverão ser fixados pelo 
Conselho Regional de Enfermagem, observando o disposto na Resolução Cofen nº 502/2015 ou outra que 
lhe sobrevir;

III – A não coincidência de horário de trabalho nas empresas/instituições/ ensino, as quais esteja vinculado, 
como profissional de Enfermagem;

IV – O enfermeiro RT requerente deverá estar quite com suas obrigações eleitorais junto ao Conselho 
Regional de Enfermagem, bem como com as suas anuidades, em todas as categorias em que estiver inscrito;

V – Deverá ser registrada na CRT a motivação da ART:

a) Gestão Assistencial;
b) Gestão de Área Técnica; e
c) Gestão de Ensino.

§ 1º Os mesmos requisitos deverão ser observados para a renovação de ART.

§ 2º Sem prejuízo aos dispositivos desta Resolução, o Conselho Regional de Enfermagem poderá conceder ART 
e emitir CRT àquelas empresas/instituições/ensino que estão dispensadas do registro de empresa junto à 
Autarquia.

§ 3º A gestão assistencial refere-se ao gerenciamento das ações de Enfermagem nos cuidados diretos ao 
individuo, família e/ou coletividade seja na área hospitalar, ambulatorial ou da promoção e prevenção de 
saúde, devendo ser especificada na CRT e podendo ser setorizada;

§ 4º A gestão de área técnica corresponde às ações do enfermeiro que não configuram cuidado assistencial 
direto, devendo ser especificadas na CRT, tais como: Programas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde, Programas de Limpeza e Higienização, Auditoria, Equipamentos, Materiais e Insumos 
médico-hospitalares, Consultoria;

§ 5º A gestão de ensino refere-se à Coordenação de Curso de Graduação em Enfermagem bem como do 
Ensino Médio Profissionalizante;

Art. 7º Os encargos financeiros decorrentes da CRT e ART são de responsabilidade exclusiva da 
empresa/instituição que designou o enfermeiro para a função de RT.

Parágrafo único. As instituições públicas e filantrópicas nas quais o enfermeiro RT requerente esteja vinculado, 
poderão requerer, mediante a comprovação de sua natureza institucional, ao Conselho Regional de 
Enfermagem a isenção do recolhimento das taxas de ART e emissão de CRT.

Art. 8º No caso da empresa/instituição/ensino, substituir o enfermeiro RT, esta deverá encaminhar ao Conselho 
Regional de Enfermagem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do ato, o comunicado de substituição 
acompanhado de todos os documentos arrolados no parágrafo único do art. 5º desta Resolução para que se 
proceda à nova ART, inclusive com recolhimento das taxas pertinentes.

Art. 9º O enfermeiro que deixou de exercer a atividade de Responsável Técnico da empresa/instituição/ensino, 
deverá comunicar seu afastamento ao Conselho Regional de Enfermagem, no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias a contar de seu afastamento, para fins de cancelamento de sua ART, sob pena de responder a Processo 
Ético-Disciplinar perante a Autarquia.

Art. 10º São atribuições do enfermeiro RT:

I – Cumprir e fazer cumprir todos os dispositivos legais da profissão de Enfermagem;

II – Manter informações necessárias e atualizadas de todos os profissionais de Enfermagem que atuam na 
empresa/instituição, com os seguintes dados: nome, sexo, data do nascimento, categoria profissional, número 
do RG e CPF, número de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, endereço completo, contatos 
telefônicos e endereço eletrônico, assim como das alterações como: mudança de nome, admissões, demissões, 
férias e licenças, devendo fornecê-la semestralmente, e sempre quando lhe for solicitado, pelo Conselho 
Regional de Enfermagem;

III – Realizar o dimensionamento de pessoal de Enfermagem, conforme o disposto na Resolução vigente do 
Cofen informando, de ofício, ao representante legal da empresa/instituição/ensino e ao Conselho Regional 
de Enfermagem;

IV – Informar, de ofício, ao representante legal da empresa/instituição/ensino e ao Conselho Regional de 
Enfermagem situações de infração à legislação da Enfermagem, tais como:

a) ausência de enfermeiro em todos os locais onde são desenvolvidas ações de Enfermagem durante algum 
período de funcionamento da empresa/instituição;
b) profissional de Enfermagem atuando na empresa/instituição/ensino sem inscrição ou com inscrição 
vencida no Conselho Regional de Enfermagem;
c) profissional de Enfermagem atuando na empresa/instituição/ensino em situação irregular, inclusive 
quanto à inadimplência perante o Conselho Regional de Enfermagem, bem como aquele afastado por 
impedimento legal;
d) pessoal sem formação na área de Enfermagem, exercendo atividades de Enfermagem na 
empresa/instituição/ensino;
e) profissional de Enfermagem exercendo atividades ilegais previstas em Legislação do Exercício Profissional 
de Enfermagem, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e Código Penal Brasileiro;

V – Intermediar, junto ao Conselho Regional de Enfermagem, a implantação e funcionamento de Comissão 
de Ética de Enfermagem;

VI – Colaborar com todas as atividades de fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem, bem como 
atender a todas as solicitações ou convocações que lhes forem demandadas pela Autarquia.

VII – Manter a CRT em local visível ao público, observando o prazo de validade;

VIII – Organizar o Serviço de Enfermagem utilizando-se de instrumentos administrativos como regimento 
interno, normas e rotinas, protocolos, procedimentos operacionais padrão e outros;

IX – Elaborar, implantar e/ou implementar, e atualizar regimento interno, manuais de normas e rotinas, 
procedimentos, protocolos, e demais instrumentos administrativos de Enfermagem;

X – Instituir e programar o funcionamento da Comissão de Ética de Enfermagem, quando couber, de acordo 
com as normas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem;

XI – Colaborar com as atividades da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), Comissão de 
Controle de Infecções Hospitalares (CCIH), Serviço de Educação Continuada e demais comissões instituídas 
na empresa/instituição;

XII – Zelar pelo cumprimento das atividades privativas da Enfermagem;

XIII – Promover a qualidade e desenvolvimento de uma assistência de Enfermagem segura para a sociedade 
e profissionais de Enfermagem, em seus aspectos técnicos e éticos;

XIV – Responsabilizar-se pela implantação/implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE), conforme legislação vigente;

XV – Observar as normas da NR – 32, com a finalidade de minimizar os riscos à saúde da equipe de 

Enfermagem;

XVI – Assegurar que a prestação da assistência de enfermagem a pacientes graves seja realizada somente pelo 
Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, conforme Lei nº 7.498/86 e o Decreto nº 94.406/87;

XVII – Garantir que o registro das ações de Enfermagem seja realizado conforme normas vigentes;

XVIII – Garantir que o estágio curricular obrigatório e o não obrigatório sejam realizados, somente, sob 
supervisão do professor orientador da instituição de ensino e enfermeiro da instituição cedente do campo de 
estágio, respectivamente, e em conformidade a legislação vigente;

XIX – Participar do processo de seleção de pessoal, seja em instituição pública, privada ou filantrópica, 
observando o disposto na Lei nº 7.498/86 e Decreto nº 94.406/87, e as normas regimentais da instituição;

XX – Comunicar ao Coren quando impedido de cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
a legislação do Exercício Profissional, atos normativos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, 
comprovando documentalmente ou na forma testemunhal, elementos que indiquem as causas e/ou os 
responsáveis pelo impedimento;

XXI – Promover, estimular ou proporcionar, direta ou indiretamente, o aprimoramento, harmonizando e 
aperfeiçoando o conhecimento técnico, a comunicação e as relações humanas, bem como a avaliação 
periódica da equipe de Enfermagem;

XXII – Caracterizar o Serviço de Enfermagem por meio de Diagnóstico Situacional e consequente Plano de 
Trabalho que deverão ser apresentados à empresa/instituição e encaminhados ao Coren no prazo de 90 
(noventa) dias a partir de sua efetivação como Responsável Técnico e posteriormente a cada renovação da 
CRT;

XXIII – Participar no planejamento, execução e avaliação dos programas de saúde da 
empresa/instituição/ensino em que ocorrer a participação de profissionais de Enfermagem.

Parágrafo Único. O enfermeiro RT que descumprir as atribuições constantes neste artigo poderá ser 
notificado a regularizar suas atividades, estando sujeito a responder a Processo Ético-Disciplinar na Autarquia.

Art. 11 O disposto nesta Resolução aplica-se aos Estabelecimentos de Ensino, onde ministram-se Cursos de 
Enfermagem.

Art. 12 Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 13 Esta Resolução entrará em vigor após sua aprovação pelo Plenário do Cofen e publicação no Diário 
Oficial da União, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução Cofen nº 458/2014.

Brasília, 15 de março de 2016.

MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO Nº 63592

Presidente

MARIA R. F. B. SAMPAIO
COREN-PI Nº 19084
Primeira-Secretária

6



RESOLUÇÃO COFEN Nº 511/2016

O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, 
de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de 
fevereiro de 2012,

CONSIDERANDO a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e o Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que 
regulamentam o exercício da Enfermagem no país;

CONSIDERANDO os termos da Resolução Cofen nº 293, de 21 de setembro de 2004, que fixa e estabelece 
Parâmetros para o Dimensionamento do Quadro de Profissionais de Enfermagem nas Unidades Assistenciais 
das Instituições de Saúde e Assemelhados;

CONSIDERANDO o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, aprovado pela Resolução Cofen nº 
311, de 8 de fevereiro de 2007;

CONSIDERANDO os termos da Resolução Cofen nº 358, de 15 de outubro de 2009, que dispõe sobre a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em 
ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem;

CONSIDERANDO os termos da Resolução Cofen nº 429, de 30 de maio de 2012, que dispõe sobre o registro 
das ações profissionais no prontuário do paciente, e em outros documentos próprios da enfermagem, 
independente do meio de suporte – tradicional ou eletrônico;

CONSIDERANDO a Portaria – Ministério da Saúde nº. 2.712, de 12 de novembro de 2013, que redefine o 
Regulamento Técnico de Procedimentos Hemoterápicos;

CONSIDERANDO a Resolução RDC nº 153, de 14 de junho de 2004 da ANVISA – Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, que determina o Regulamento Técnico para os procedimentos hemoterápicos, incluindo 
a coleta, o processamento, a testagem, o armazenamento, o transporte, o controle de qualidade e o uso 
humano de sangue, e seus componentes, obtidos do sangue venoso, do cordão umbilical, da placenta e da 
medula óssea;

CONSIDERANDO a Resolução RDC nº. 34, de 11 de junho de 2014 da ANVISA – Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, que dispõe sobre as Boas Práticas no Ciclo do Sangue; e

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário em sua 475ª Reunião Ordinária;

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a Norma Técnica que dispõe sobre a atuação dos Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem em 
hemoterapia: na coleta, armazenamento, administração, controle de qualidade, e outras atividades anexas a 
esta Resolução.

Art. 2º Cabe aos Conselhos Regionais adotar as medidas necessárias para fazer cumprir esta Norma, visando 
à segurança do paciente, dos profissionais envolvidos nos procedimentos de Enfermagem em Hemoterapia e 
dos doadores, relacionados à captação, triagem, coleta, distribuição, armazenamento e administração de 
Hemoderivados e Hemocomponentes.

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta norma devem obedecer ao disposto na Lei 7.498 de 25 de junho de 
1986, no Decreto 94.406 de 08 de junho de 1987, na Resolução Cofen nº 358, de 15 de outubro de 2009 e na 
Resolução Cofen nº 429, de 30 de maio de 2012.

Art. 4º Os Enfermeiros Coordenadores de Serviços de Hemoterapia, preferencialmente deverão ser 
Especialistas na área.

Art. 5º Os Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem somente poderão atuar nos Serviços de Hemoterapia, 
desde que devidamente capacitados.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, 
especialmente a Resolução Cofen nº 306, de 25 de abril de 2006, que normatiza a atuação do Enfermeiro em 
Hemoterapia.

Brasília, 31 de março de 2016.

Aprova a Norma Técnica que dispõe sobre a atuação de Enfermeiros e Técnicos de 
Enfermagem em Hemoterapia.
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O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, 
de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de 
fevereiro de 2012,

CONSIDERANDO a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e o Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que 
regulamentam o exercício da Enfermagem no país;

CONSIDERANDO os termos da Resolução Cofen nº 293, de 21 de setembro de 2004, que fixa e estabelece 
Parâmetros para o Dimensionamento do Quadro de Profissionais de Enfermagem nas Unidades Assistenciais 
das Instituições de Saúde e Assemelhados;

CONSIDERANDO o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, aprovado pela Resolução Cofen nº 
311, de 8 de fevereiro de 2007;

CONSIDERANDO os termos da Resolução Cofen nº 358, de 15 de outubro de 2009, que dispõe sobre a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em 
ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem;

CONSIDERANDO os termos da Resolução Cofen nº 429, de 30 de maio de 2012, que dispõe sobre o registro 
das ações profissionais no prontuário do paciente, e em outros documentos próprios da enfermagem, 
independente do meio de suporte – tradicional ou eletrônico;

CONSIDERANDO a Portaria – Ministério da Saúde nº. 2.712, de 12 de novembro de 2013, que redefine o 
Regulamento Técnico de Procedimentos Hemoterápicos;

CONSIDERANDO a Resolução RDC nº 153, de 14 de junho de 2004 da ANVISA – Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, que determina o Regulamento Técnico para os procedimentos hemoterápicos, incluindo 
a coleta, o processamento, a testagem, o armazenamento, o transporte, o controle de qualidade e o uso 
humano de sangue, e seus componentes, obtidos do sangue venoso, do cordão umbilical, da placenta e da 
medula óssea;

CONSIDERANDO a Resolução RDC nº. 34, de 11 de junho de 2014 da ANVISA – Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, que dispõe sobre as Boas Práticas no Ciclo do Sangue; e

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário em sua 475ª Reunião Ordinária;

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a Norma Técnica que dispõe sobre a atuação dos Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem em 
hemoterapia: na coleta, armazenamento, administração, controle de qualidade, e outras atividades anexas a 
esta Resolução.

Art. 2º Cabe aos Conselhos Regionais adotar as medidas necessárias para fazer cumprir esta Norma, visando 
à segurança do paciente, dos profissionais envolvidos nos procedimentos de Enfermagem em Hemoterapia e 
dos doadores, relacionados à captação, triagem, coleta, distribuição, armazenamento e administração de 
Hemoderivados e Hemocomponentes.

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta norma devem obedecer ao disposto na Lei 7.498 de 25 de junho de 
1986, no Decreto 94.406 de 08 de junho de 1987, na Resolução Cofen nº 358, de 15 de outubro de 2009 e na 
Resolução Cofen nº 429, de 30 de maio de 2012.

Art. 4º Os Enfermeiros Coordenadores de Serviços de Hemoterapia, preferencialmente deverão ser 
Especialistas na área.

Art. 5º Os Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem somente poderão atuar nos Serviços de Hemoterapia, 
desde que devidamente capacitados.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, 
especialmente a Resolução Cofen nº 306, de 25 de abril de 2006, que normatiza a atuação do Enfermeiro em 
Hemoterapia.

Brasília, 31 de março de 2016.

MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO Nº 63592

Presidente

MARIA R. F. B. SAMPAIO
COREN-PI Nº 19084
Primeira-Secretária

8



RESOLUÇÃO COFEN Nº 514/2016

O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, 
de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de 
fevereiro de 2012,

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988.

CONSIDERANDO o Artigo 11, inciso I, alíneas  “c” “j”, “l” e “m”, da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e o Artigo 
8º, inciso I, alíneas  “e”, “f”, “g” e “h”, do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987;

CONSIDERANDO o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, aprovado pela Resolução nº 311, de 8 
de fevereiro de 2007;

CONSIDERANDO os termos da Resolução Cofen nº 293, de 21 de setembro de 2004;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 358, de 23 de outubro de 2009;

CONSIDERANDO os termos da Resolução Cofen nº 429, de 30 de maio de 2012;

CONSIDERANDO o Código de Processo Civil;

CONSIDERANDO o Código Civil Brasileiro;

CONSIDERANDO o Código Penal;

CONSIDERANDO a Lei nº 8078/1990 – Código de Defesa do Consumidor;

CONSIDERANDO a Portaria MS 1820/2009;

CONSIDERANDO os diversos pareceres acerca da matéria exarados pelas Câmaras Técnicas e/ou grupos 
técnicos dos Conselhos Regionais;

RESOLUÇÃO COFEN Nº 514/2016

CONSIDERANDO a necessidade de nortear os Profissionais de Enfermagem para a prática dos registros de 
enfermagem no prontuário do paciente, garantindo a qualidade das informações que serão utilizadas por 
toda equipe de Saúde da Instituição;

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Guia de Recomendações para registros de enfermagem no prontuário do paciente, 
disponível para consulta no sítio eletrônico do Conselho Federal de Enfermagem – www.cofen.gov.br;

Art. 2º Cabe aos Conselhos Regionais de Enfermagem adotar as medidas necessárias para 
divulgar/acompanhar e dirimir dúvidas dos profissionais da enfermagem;

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Brasília, 05 de maio de 2016.

Aprova o Guia de Recomendações para os registros de enfermagem no prontuário do paciente, 
com a finalidade de nortear os profissionais de Enfermagem.
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O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, 
de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de 
fevereiro de 2012,

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988.

CONSIDERANDO o Artigo 11, inciso I, alíneas  “c” “j”, “l” e “m”, da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e o Artigo 
8º, inciso I, alíneas  “e”, “f”, “g” e “h”, do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987;

CONSIDERANDO o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, aprovado pela Resolução nº 311, de 8 
de fevereiro de 2007;

CONSIDERANDO os termos da Resolução Cofen nº 293, de 21 de setembro de 2004;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 358, de 23 de outubro de 2009;

CONSIDERANDO os termos da Resolução Cofen nº 429, de 30 de maio de 2012;

CONSIDERANDO o Código de Processo Civil;

CONSIDERANDO o Código Civil Brasileiro;

CONSIDERANDO o Código Penal;

CONSIDERANDO a Lei nº 8078/1990 – Código de Defesa do Consumidor;

CONSIDERANDO a Portaria MS 1820/2009;

CONSIDERANDO os diversos pareceres acerca da matéria exarados pelas Câmaras Técnicas e/ou grupos 
técnicos dos Conselhos Regionais;

RESOLUÇÃO COFEN Nº 514/2016

CONSIDERANDO a necessidade de nortear os Profissionais de Enfermagem para a prática dos registros de 
enfermagem no prontuário do paciente, garantindo a qualidade das informações que serão utilizadas por 
toda equipe de Saúde da Instituição;

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Guia de Recomendações para registros de enfermagem no prontuário do paciente, 
disponível para consulta no sítio eletrônico do Conselho Federal de Enfermagem – www.cofen.gov.br;

Art. 2º Cabe aos Conselhos Regionais de Enfermagem adotar as medidas necessárias para 
divulgar/acompanhar e dirimir dúvidas dos profissionais da enfermagem;

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Brasília, 05 de maio de 2016.

MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO Nº 63592

Presidente

MARIA R. F. B. SAMPAIO
COREN-PI Nº 19084
Primeira-Secretária

10



RESOLUÇÃO COFEN Nº 516/2016

O Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei nº 
5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução COFEN nº 
421, de 15 de fevereiro de 2012.

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 5º, inciso XIII, da Constituição da República Federativa do Brasil;

CONSIDERANDO a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício de 
Enfermagem e dá outras providencias; e o Decreto n.º 94.406, de 08 de junho de 1987, que a regulamenta;

CONSIDERANDO que a alteração da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 11.108, de 7 de abril 
de 2005, garante às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS;

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei Orgânica da Saúde;

CONSIDERANDO os princípios fundamentais e as normas do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, aprovado pela Resolução COFEN nº 311 de 08 de fevereiro de 2007;

CONSIDERANDO a Resolução COFEN nº 195, de18 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a solicitação de 
exames complementares por Enfermeiros;

CONSIDERANDO a Resolução COFEN nº 358, de 15 de outubro de 2009, que dispõe sobre Sistematização da 
Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambiente, públicos ou 
privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução COFEN nº 389/2011, de 18 de outubro de 2011, que atualiza no âmbito do 
Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, os procedimentos para registro de títulos de 
pós-graduação lato e stricto sensu;

CONSIDERANDO que a Portaria GM nº 2.815, de 29 de maio de 1998, MS, inclui na Tabela do Sistema de 
Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) e na Tabela do Sistema de Informações 
Ambulatoriais (SIA/SUS), o Grupo de Procedimentos Parto Normal sem Distócia realizado por Enfermeiro 
Obstetra, e a Assistência ao Parto sem Distócia por Enfermeiro Obstetra, visando a redução da 
morbimortalidade materna e perinatal;

CONSIDERANDO a Portaria GM/MS nº 985, de 05 de agosto de 1999, que cria os Centros de Parto Normal 

(CPN), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento da mulher no ciclo gravídico-puerperal;

CONSIDERANDO que a Portaria SAS/MS nº 743, de 20 de dezembro de 2005, define que somente os 
profissionais portadores do diploma ou certificado de Enfermeiro (a) Obstetra estão autorizados a emitir 
laudos de AIH para o procedimento código 35.080.01.9 – parto normal sem distócia realizado por Enfermeiro 
(a) Obstetra, do grupo 35.150.01.7 da tabela do SIH/SUS;

CONSIDERANDO a Portaria GM/MS nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para 
organização das Redes de Atenção à Saúde no Âmbito do Sistema Único de Saúde- SUS;

CONSIDERANDO a Portaria nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui no âmbito do SUS, a Rede 
Cegonha;

CONSIDERANDO a Portaria GM/ MS Nº 529, de 01 de abril de 2013, que institui o Programa Nacional de 
Segurança do Paciente (PNSP);

CONSIDERANDO a Portaria nº 904, de 29 de maio de 2013, que estabelece diretrizes para implantação e 
habilitação de Centro de Parto Normal (CPN), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), para atendimento 
à mulher e ao recém-nascido no momento do parto e do nascimento, em conformidade com o componente 
PARTO E NASCIMENTO da Rede Cegonha, e dispõe sobre os respectivos incentivos financeiros, de 
investimento, custeio e custeio mensal;

CONSIDERANDO a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), nº 
36, de 03 de junho de 2008, que dispõe sobre Regulamento Técnico para funcionamento de serviços de 
atenção obstétrica e neonatal;

CONSIDERANDO a Portaria MS-SAS Nº 371, de 7 de maio de 2014, que institui diretrizes para a organização 
da atenção integral e humanizada ao recém-nascido (RN) no Sistema Único de Saúde (SUS);

CONSIDERANDO a Resolução Normativa RN da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS Nº 368, de 6 
de janeiro de 2015, que dispõe sobre o direito de acesso à informação das beneficiárias aos percentuais de 
cirurgias cesáreas e de partos normais, por operadora, por estabelecimento de saúde e por médico e sobre a 
utilização do partograma, do cartão da gestante e da carta de informação à gestante no âmbito da saúde 
suplementar;

CONSIDERANDO os critérios mínimos de qualificação proposto pela Associação Brasileira de Obstetrizes e 
Enfermeiros Obstetras – ABENFO, no ano de 1998, no documento Critérios para Elaboração de Projeto de 
Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica, em parceria com o Ministério da Saúde;

CONSIDERANDO as Recomendações sobre a Formação em Enfermagem Obstétrica aprovadas pelo Plenário 
do Cofen em sua 462ª ROP, realizada em 18 de março de 2015;

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar as normatizações existentes no âmbito do COFEN, relacionadas 
a atuação do Enfermeiro na assistência a gestação, parto e puerpério, para garantir a qualidade da assistência 
obstétrica;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário na 478ª Reunião Ordinária, realizada em junho de 2016, e todos 
os documentos acostados aos autos dos Processos Administrativos Cofen nºs 477/2013 e 379/2015;

Normatiza a atuação e a responsabilidade do Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetriz na 
assistência às gestantes, parturientes, puérperas e recém-nascidos nos Serviços de Obstetrícia, 

Centros de Parto Normal e/ou Casas de Parto e outros locais onde ocorra essa assistência; 
estabelece critérios para registro de títulos de Enfermeiro Obstetra e Obstetriz no âmbito do 

Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, e dá outras providências.

RESOLVE:
Art. 1º Normatizar a atuação e a responsabilidade do Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetriz na 
assistência às gestantes, parturientes, puérperas e recém-nascidos nos Serviços de Obstetrícia, Centros de 
Parto Normal e/ou Casas de Parto e demais locais onde ocorra essa assistência e estabelecer critérios para 
registro de títulos de Enfermeiro Obstetra e Obstetriz no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 
Enfermagem.

§1º Os profissionais referenciados no caput do presente artigo deverão atuar nos estabelecimentos também 
referidos no caput deste artigo, conforme regulamentações da profissão e normativas do Ministério da 
Saúde.

§2º É vedado ao Obstetriz o exercício de atividades de Enfermagem fora da área obstétrica, exceto em casos 
de urgência, na qual, efetivamente haja iminente e grave risco de morte, não podendo tal exceção aplicar-se 
às situações previsíveis e rotineiras.

§3º Para a atuação do Enfermeiro generalista nos Serviços de Obstetrícia, Centros de Parto Normal e/ou Casas 
de Parto, e para o Registro de Título de Obstetriz e o de pós-graduação Stricto ou Lato Sensu, de Enfermeiro 
Obstetra no Conselho Federal de Enfermagem, além do disposto na Resolução COFEN nº 389/2011, de 20 de 
outubro de 2011, estabelece os seguintes critérios mínimos de qualificação para a prática de obstetrícia, a ser 
comprovada através de documento oficial da autoridade que expediu o diploma ou certificado;

I- Realização de no mínimo, 15 (quinze) consultas de Enfermagem pré-natais;

II- Realização de no mínimo, 20 (vinte) partos com acompanhamento completo do trabalho de parto, parto 
e pós-parto;

III- Realização de, no mínimo, 15 (quinze) atendimentos ao recém-nascido na sala de parto.

Art. 2º Para os fins determinados no artigo anterior, são considerados Centro de Parto Normal e/ou Casa de 
Parto, unidades destinadas à assistência ao parto de risco habitual, pertencente ou não ao estabelecimento 
hospitalar. Quando pertencente a rede hospitalar pode ser intra-hospitalar ou peri-hospitalar; quando não 
pertencente a rede hospitalar pode ser comunitária ou autônoma;

Parágrafo único. O Centro de Parto Normal e/ou Casa de Parto destinam-se à assistência ao parto e 
nascimento de risco habitual, conduzido pelo Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra ou Obstetriz, da admissão até 
a alta. Deverão atuar de forma integrada às Redes de Atenção à Saúde, garantindo atendimento integral e de 
qualidade, baseado em evidências científicas e humanizado, às mulheres, seus recém-nascidos e familiares 
e/ou acompanhantes.

Art. 3º Ao Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetriz, atuando em Serviço de Obstetrícia, Centro de Parto 
Normal e/ou Casa de Parto ou outro local onde ocorra a assistência compete:

I – Acolher a mulher e seus familiares ou acompanhantes;

II – Avaliar todas as condições de saúde materna, clínicas e obstétricas, assim como as do feto;

III – Garantir o atendimento à mulher no pré-natal, parto e puerpério por meio da consulta de enfermagem;

IV – Promover modelo de assistência, centrado na mulher, no parto e nascimento, ambiência favorável ao 
parto e nascimento de evolução fisiológica e garantir a presença do acompanhante de escolha da mulher, 

conforme previsto em Lei;

V – Adotar práticas baseadas em evidências científicas como: oferta de métodos não farmacológicos de alívio 
da dor, liberdade de posição no parto, preservação da integridade perineal do momento da expulsão do feto, 
contato pele a pele mãe recém-nascido, apoio ao aleitamento logo após o nascimento, entre outras, bem como 
o respeito às especificidades étnico-culturais da mulher e de sua família;

VI – Avaliar a evolução do trabalho de parto e as condições maternas e fetais, adotando tecnologias 
apropriadas na assistência e tomada de decisão, considerando a autonomia e protagonismo da mulher;

VII – Prestar assistência ao parto normal de evolução fisiológica (sem distócia) e ao recém-nascido;

VIII – Encaminhar a mulher e/ou recém-nascido a um nível de assistência mais complexo, caso sejam 
detectados fatores de risco e/ou complicações que justifiquem;

IX – Garantir a integralidade do cuidado à mulher e ao recém-nascido por meio da articulação entre os pontos 
de atenção, considerando a Rede de Atenção à Saúde e os recursos comunitários disponíveis;

X – Registrar no prontuário da mulher e do recém-nascido as informações inerentes ao processo de cuidar, de 
forma clara, objetiva e completa;

XI – Emitir a Declaração de Nascido Vivo ¿ DNV, conforme a Lei nº 12.662, de 5 de junho de 2012, que regula a 
expedição e a validade nacional da Declaração de Nascido Vivo.

XII – Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias ao acompanhamento e 
avaliação do processo de cuidado;

XIII – Promover educação em saúde, baseado nos direitos sexuais, reprodutivos e de cidadania;

XIV – Participar do planejamento de atividades de ensino e zelar para que os estágios de formação profissional 
sejam realizados em conformidade com a legislação de Enfermagem vigente;

XV – Promover, participar e ou supervisionar o processo de educação permanente e qualificação da equipe de 
enfermagem, considerando as evidencias cientificas e o modelo assistencial do Centro de Parto Normal ou Casa 
de Parto, centrado na mulher e na família;

XVI – Participar de Comissões atinentes ao trabalho e a filosofia do Centro de Parto Normal ou Casa de Parto, 
como: comissão de controle de infecção hospitalar, de investigação de óbito materno e neonatal, de ética, 
entre outras;

XVII – Participar de ações interdisciplinares e Inter setoriais, entre outras, que promovam a saúde materna e 
infantil;

XVIII – Notificar todos os óbitos maternos e neonatais aos Comitês de Mortalidade Materna e Infantil/Neonatal 
da Secretaria Municipal e/ou Estadual de Saúde, em atendimento ao imperativo da Portaria GM/MS nº 1.119, 
de 05 de junho de 2008, ou outra que a substitua;

Parágrafo único. Aos Enfermeiros Obstetras e Obstetrizes além das atividades dispostas nesse artigo compete 
ainda:

a) Emissão de laudos de autorização de internação hospitalar (AIH) para o procedimento de parto normal 
sem distócia, realizado pelo Enfermeiro (a) Obstetra, da tabela do SIH/SUS;
b) Identificação das distócias obstétricas e tomada de providências necessárias, até a chegada do médico, 
devendo intervir, em conformidade com sua capacitação técnico-científica, adotando os procedimentos que 
entender imprescindíveis, para garantir a segurança da mãe e do recém-nascido;
c) Realização de episiotomia e episiorrafia (rafias de lacerações de primeiro e segundo grau) e aplicação de 
anestesia local, quando necessária;
d) Acompanhamento obstétrico da mulher e do recém-nascido, sob seus cuidados, da internação até a alta.

Art. 4º Ao Enfermeiro Responsável Técnico do Centro de Parto Normal ou Casa de Parto, além do disposto no 
Art. 3º, incumbe ainda:

I – Gerenciar o Cento de Parto Normal ou Casa de Parto, supervisionar a equipe multiprofissional sob sua 
responsabilidade; e atuar de forma colaborativa com a equipe multiprofissional e interdisciplinar dos serviços 
aos quais está vinculada;

II – Submeter ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição, regimento interno, manuais de 
normas e rotinas, protocolos, instrumentos administrativos e afins, elaborados ou atualizados, relacionados à 
Assistência de Enfermagem à mulher e ao Recém-Nascido no Centro de Parto Normal ou Casa de Parto;

III – Zelar pelas atividades privativas do enfermeiro obstetra, obstetriz e da equipe de enfermagem, sob sua 
supervisão, em conformidade com os preceitos éticos e legais da Enfermagem.

IV – Manter atualizado o cadastro dos profissionais responsáveis pela atenção ao parto e nascimento no 
Centro de Parto Normal ou Casa de Parto, junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.

V – Providenciar junto às Autoridades competentes todos os documentos legais necessários à regularização 
do funcionamento da Unidades sob sua responsabilidade;

VI – Cumprir e fazer cumprir a legislação do exercício profissional de enfermagem e o Código de Ética dos 
Profissionais da Enfermagem.

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pelo COFEN.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, 
em especial as Resoluções COFEN nºs 477/2015, 478/2015 e 479/2015.

Brasília, 24 de junho de 2016.
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O Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei nº 
5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução COFEN nº 
421, de 15 de fevereiro de 2012.

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 5º, inciso XIII, da Constituição da República Federativa do Brasil;

CONSIDERANDO a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício de 
Enfermagem e dá outras providencias; e o Decreto n.º 94.406, de 08 de junho de 1987, que a regulamenta;

CONSIDERANDO que a alteração da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 11.108, de 7 de abril 
de 2005, garante às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS;

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei Orgânica da Saúde;

CONSIDERANDO os princípios fundamentais e as normas do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, aprovado pela Resolução COFEN nº 311 de 08 de fevereiro de 2007;

CONSIDERANDO a Resolução COFEN nº 195, de18 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a solicitação de 
exames complementares por Enfermeiros;

CONSIDERANDO a Resolução COFEN nº 358, de 15 de outubro de 2009, que dispõe sobre Sistematização da 
Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambiente, públicos ou 
privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução COFEN nº 389/2011, de 18 de outubro de 2011, que atualiza no âmbito do 
Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, os procedimentos para registro de títulos de 
pós-graduação lato e stricto sensu;

CONSIDERANDO que a Portaria GM nº 2.815, de 29 de maio de 1998, MS, inclui na Tabela do Sistema de 
Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) e na Tabela do Sistema de Informações 
Ambulatoriais (SIA/SUS), o Grupo de Procedimentos Parto Normal sem Distócia realizado por Enfermeiro 
Obstetra, e a Assistência ao Parto sem Distócia por Enfermeiro Obstetra, visando a redução da 
morbimortalidade materna e perinatal;

CONSIDERANDO a Portaria GM/MS nº 985, de 05 de agosto de 1999, que cria os Centros de Parto Normal 

(CPN), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento da mulher no ciclo gravídico-puerperal;

CONSIDERANDO que a Portaria SAS/MS nº 743, de 20 de dezembro de 2005, define que somente os 
profissionais portadores do diploma ou certificado de Enfermeiro (a) Obstetra estão autorizados a emitir 
laudos de AIH para o procedimento código 35.080.01.9 – parto normal sem distócia realizado por Enfermeiro 
(a) Obstetra, do grupo 35.150.01.7 da tabela do SIH/SUS;

CONSIDERANDO a Portaria GM/MS nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para 
organização das Redes de Atenção à Saúde no Âmbito do Sistema Único de Saúde- SUS;

CONSIDERANDO a Portaria nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui no âmbito do SUS, a Rede 
Cegonha;

CONSIDERANDO a Portaria GM/ MS Nº 529, de 01 de abril de 2013, que institui o Programa Nacional de 
Segurança do Paciente (PNSP);

CONSIDERANDO a Portaria nº 904, de 29 de maio de 2013, que estabelece diretrizes para implantação e 
habilitação de Centro de Parto Normal (CPN), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), para atendimento 
à mulher e ao recém-nascido no momento do parto e do nascimento, em conformidade com o componente 
PARTO E NASCIMENTO da Rede Cegonha, e dispõe sobre os respectivos incentivos financeiros, de 
investimento, custeio e custeio mensal;

CONSIDERANDO a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), nº 
36, de 03 de junho de 2008, que dispõe sobre Regulamento Técnico para funcionamento de serviços de 
atenção obstétrica e neonatal;

CONSIDERANDO a Portaria MS-SAS Nº 371, de 7 de maio de 2014, que institui diretrizes para a organização 
da atenção integral e humanizada ao recém-nascido (RN) no Sistema Único de Saúde (SUS);

CONSIDERANDO a Resolução Normativa RN da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS Nº 368, de 6 
de janeiro de 2015, que dispõe sobre o direito de acesso à informação das beneficiárias aos percentuais de 
cirurgias cesáreas e de partos normais, por operadora, por estabelecimento de saúde e por médico e sobre a 
utilização do partograma, do cartão da gestante e da carta de informação à gestante no âmbito da saúde 
suplementar;

CONSIDERANDO os critérios mínimos de qualificação proposto pela Associação Brasileira de Obstetrizes e 
Enfermeiros Obstetras – ABENFO, no ano de 1998, no documento Critérios para Elaboração de Projeto de 
Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica, em parceria com o Ministério da Saúde;

CONSIDERANDO as Recomendações sobre a Formação em Enfermagem Obstétrica aprovadas pelo Plenário 
do Cofen em sua 462ª ROP, realizada em 18 de março de 2015;

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar as normatizações existentes no âmbito do COFEN, relacionadas 
a atuação do Enfermeiro na assistência a gestação, parto e puerpério, para garantir a qualidade da assistência 
obstétrica;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário na 478ª Reunião Ordinária, realizada em junho de 2016, e todos 
os documentos acostados aos autos dos Processos Administrativos Cofen nºs 477/2013 e 379/2015;

RESOLVE:
Art. 1º Normatizar a atuação e a responsabilidade do Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetriz na 
assistência às gestantes, parturientes, puérperas e recém-nascidos nos Serviços de Obstetrícia, Centros de 
Parto Normal e/ou Casas de Parto e demais locais onde ocorra essa assistência e estabelecer critérios para 
registro de títulos de Enfermeiro Obstetra e Obstetriz no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 
Enfermagem.

§1º Os profissionais referenciados no caput do presente artigo deverão atuar nos estabelecimentos também 
referidos no caput deste artigo, conforme regulamentações da profissão e normativas do Ministério da 
Saúde.

§2º É vedado ao Obstetriz o exercício de atividades de Enfermagem fora da área obstétrica, exceto em casos 
de urgência, na qual, efetivamente haja iminente e grave risco de morte, não podendo tal exceção aplicar-se 
às situações previsíveis e rotineiras.

§3º Para a atuação do Enfermeiro generalista nos Serviços de Obstetrícia, Centros de Parto Normal e/ou Casas 
de Parto, e para o Registro de Título de Obstetriz e o de pós-graduação Stricto ou Lato Sensu, de Enfermeiro 
Obstetra no Conselho Federal de Enfermagem, além do disposto na Resolução COFEN nº 389/2011, de 20 de 
outubro de 2011, estabelece os seguintes critérios mínimos de qualificação para a prática de obstetrícia, a ser 
comprovada através de documento oficial da autoridade que expediu o diploma ou certificado;

I- Realização de no mínimo, 15 (quinze) consultas de Enfermagem pré-natais;

II- Realização de no mínimo, 20 (vinte) partos com acompanhamento completo do trabalho de parto, parto 
e pós-parto;

III- Realização de, no mínimo, 15 (quinze) atendimentos ao recém-nascido na sala de parto.

Art. 2º Para os fins determinados no artigo anterior, são considerados Centro de Parto Normal e/ou Casa de 
Parto, unidades destinadas à assistência ao parto de risco habitual, pertencente ou não ao estabelecimento 
hospitalar. Quando pertencente a rede hospitalar pode ser intra-hospitalar ou peri-hospitalar; quando não 
pertencente a rede hospitalar pode ser comunitária ou autônoma;

Parágrafo único. O Centro de Parto Normal e/ou Casa de Parto destinam-se à assistência ao parto e 
nascimento de risco habitual, conduzido pelo Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra ou Obstetriz, da admissão até 
a alta. Deverão atuar de forma integrada às Redes de Atenção à Saúde, garantindo atendimento integral e de 
qualidade, baseado em evidências científicas e humanizado, às mulheres, seus recém-nascidos e familiares 
e/ou acompanhantes.

Art. 3º Ao Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetriz, atuando em Serviço de Obstetrícia, Centro de Parto 
Normal e/ou Casa de Parto ou outro local onde ocorra a assistência compete:

I – Acolher a mulher e seus familiares ou acompanhantes;

II – Avaliar todas as condições de saúde materna, clínicas e obstétricas, assim como as do feto;

III – Garantir o atendimento à mulher no pré-natal, parto e puerpério por meio da consulta de enfermagem;

IV – Promover modelo de assistência, centrado na mulher, no parto e nascimento, ambiência favorável ao 
parto e nascimento de evolução fisiológica e garantir a presença do acompanhante de escolha da mulher, 

conforme previsto em Lei;

V – Adotar práticas baseadas em evidências científicas como: oferta de métodos não farmacológicos de alívio 
da dor, liberdade de posição no parto, preservação da integridade perineal do momento da expulsão do feto, 
contato pele a pele mãe recém-nascido, apoio ao aleitamento logo após o nascimento, entre outras, bem como 
o respeito às especificidades étnico-culturais da mulher e de sua família;

VI – Avaliar a evolução do trabalho de parto e as condições maternas e fetais, adotando tecnologias 
apropriadas na assistência e tomada de decisão, considerando a autonomia e protagonismo da mulher;

VII – Prestar assistência ao parto normal de evolução fisiológica (sem distócia) e ao recém-nascido;

VIII – Encaminhar a mulher e/ou recém-nascido a um nível de assistência mais complexo, caso sejam 
detectados fatores de risco e/ou complicações que justifiquem;

IX – Garantir a integralidade do cuidado à mulher e ao recém-nascido por meio da articulação entre os pontos 
de atenção, considerando a Rede de Atenção à Saúde e os recursos comunitários disponíveis;

X – Registrar no prontuário da mulher e do recém-nascido as informações inerentes ao processo de cuidar, de 
forma clara, objetiva e completa;

XI – Emitir a Declaração de Nascido Vivo ¿ DNV, conforme a Lei nº 12.662, de 5 de junho de 2012, que regula a 
expedição e a validade nacional da Declaração de Nascido Vivo.

XII – Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias ao acompanhamento e 
avaliação do processo de cuidado;

XIII – Promover educação em saúde, baseado nos direitos sexuais, reprodutivos e de cidadania;

XIV – Participar do planejamento de atividades de ensino e zelar para que os estágios de formação profissional 
sejam realizados em conformidade com a legislação de Enfermagem vigente;

XV – Promover, participar e ou supervisionar o processo de educação permanente e qualificação da equipe de 
enfermagem, considerando as evidencias cientificas e o modelo assistencial do Centro de Parto Normal ou Casa 
de Parto, centrado na mulher e na família;

XVI – Participar de Comissões atinentes ao trabalho e a filosofia do Centro de Parto Normal ou Casa de Parto, 
como: comissão de controle de infecção hospitalar, de investigação de óbito materno e neonatal, de ética, 
entre outras;

XVII – Participar de ações interdisciplinares e Inter setoriais, entre outras, que promovam a saúde materna e 
infantil;

XVIII – Notificar todos os óbitos maternos e neonatais aos Comitês de Mortalidade Materna e Infantil/Neonatal 
da Secretaria Municipal e/ou Estadual de Saúde, em atendimento ao imperativo da Portaria GM/MS nº 1.119, 
de 05 de junho de 2008, ou outra que a substitua;

Parágrafo único. Aos Enfermeiros Obstetras e Obstetrizes além das atividades dispostas nesse artigo compete 
ainda:

a) Emissão de laudos de autorização de internação hospitalar (AIH) para o procedimento de parto normal 
sem distócia, realizado pelo Enfermeiro (a) Obstetra, da tabela do SIH/SUS;
b) Identificação das distócias obstétricas e tomada de providências necessárias, até a chegada do médico, 
devendo intervir, em conformidade com sua capacitação técnico-científica, adotando os procedimentos que 
entender imprescindíveis, para garantir a segurança da mãe e do recém-nascido;
c) Realização de episiotomia e episiorrafia (rafias de lacerações de primeiro e segundo grau) e aplicação de 
anestesia local, quando necessária;
d) Acompanhamento obstétrico da mulher e do recém-nascido, sob seus cuidados, da internação até a alta.

Art. 4º Ao Enfermeiro Responsável Técnico do Centro de Parto Normal ou Casa de Parto, além do disposto no 
Art. 3º, incumbe ainda:

I – Gerenciar o Cento de Parto Normal ou Casa de Parto, supervisionar a equipe multiprofissional sob sua 
responsabilidade; e atuar de forma colaborativa com a equipe multiprofissional e interdisciplinar dos serviços 
aos quais está vinculada;

II – Submeter ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição, regimento interno, manuais de 
normas e rotinas, protocolos, instrumentos administrativos e afins, elaborados ou atualizados, relacionados à 
Assistência de Enfermagem à mulher e ao Recém-Nascido no Centro de Parto Normal ou Casa de Parto;

III – Zelar pelas atividades privativas do enfermeiro obstetra, obstetriz e da equipe de enfermagem, sob sua 
supervisão, em conformidade com os preceitos éticos e legais da Enfermagem.

IV – Manter atualizado o cadastro dos profissionais responsáveis pela atenção ao parto e nascimento no 
Centro de Parto Normal ou Casa de Parto, junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.

V – Providenciar junto às Autoridades competentes todos os documentos legais necessários à regularização 
do funcionamento da Unidades sob sua responsabilidade;

VI – Cumprir e fazer cumprir a legislação do exercício profissional de enfermagem e o Código de Ética dos 
Profissionais da Enfermagem.

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pelo COFEN.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, 
em especial as Resoluções COFEN nºs 477/2015, 478/2015 e 479/2015.

Brasília, 24 de junho de 2016.
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O Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei nº 
5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução COFEN nº 
421, de 15 de fevereiro de 2012.

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 5º, inciso XIII, da Constituição da República Federativa do Brasil;

CONSIDERANDO a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício de 
Enfermagem e dá outras providencias; e o Decreto n.º 94.406, de 08 de junho de 1987, que a regulamenta;

CONSIDERANDO que a alteração da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 11.108, de 7 de abril 
de 2005, garante às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS;

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei Orgânica da Saúde;

CONSIDERANDO os princípios fundamentais e as normas do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, aprovado pela Resolução COFEN nº 311 de 08 de fevereiro de 2007;

CONSIDERANDO a Resolução COFEN nº 195, de18 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a solicitação de 
exames complementares por Enfermeiros;

CONSIDERANDO a Resolução COFEN nº 358, de 15 de outubro de 2009, que dispõe sobre Sistematização da 
Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambiente, públicos ou 
privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução COFEN nº 389/2011, de 18 de outubro de 2011, que atualiza no âmbito do 
Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, os procedimentos para registro de títulos de 
pós-graduação lato e stricto sensu;

CONSIDERANDO que a Portaria GM nº 2.815, de 29 de maio de 1998, MS, inclui na Tabela do Sistema de 
Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) e na Tabela do Sistema de Informações 
Ambulatoriais (SIA/SUS), o Grupo de Procedimentos Parto Normal sem Distócia realizado por Enfermeiro 
Obstetra, e a Assistência ao Parto sem Distócia por Enfermeiro Obstetra, visando a redução da 
morbimortalidade materna e perinatal;

CONSIDERANDO a Portaria GM/MS nº 985, de 05 de agosto de 1999, que cria os Centros de Parto Normal 

(CPN), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento da mulher no ciclo gravídico-puerperal;

CONSIDERANDO que a Portaria SAS/MS nº 743, de 20 de dezembro de 2005, define que somente os 
profissionais portadores do diploma ou certificado de Enfermeiro (a) Obstetra estão autorizados a emitir 
laudos de AIH para o procedimento código 35.080.01.9 – parto normal sem distócia realizado por Enfermeiro 
(a) Obstetra, do grupo 35.150.01.7 da tabela do SIH/SUS;

CONSIDERANDO a Portaria GM/MS nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para 
organização das Redes de Atenção à Saúde no Âmbito do Sistema Único de Saúde- SUS;

CONSIDERANDO a Portaria nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui no âmbito do SUS, a Rede 
Cegonha;

CONSIDERANDO a Portaria GM/ MS Nº 529, de 01 de abril de 2013, que institui o Programa Nacional de 
Segurança do Paciente (PNSP);

CONSIDERANDO a Portaria nº 904, de 29 de maio de 2013, que estabelece diretrizes para implantação e 
habilitação de Centro de Parto Normal (CPN), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), para atendimento 
à mulher e ao recém-nascido no momento do parto e do nascimento, em conformidade com o componente 
PARTO E NASCIMENTO da Rede Cegonha, e dispõe sobre os respectivos incentivos financeiros, de 
investimento, custeio e custeio mensal;

CONSIDERANDO a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), nº 
36, de 03 de junho de 2008, que dispõe sobre Regulamento Técnico para funcionamento de serviços de 
atenção obstétrica e neonatal;

CONSIDERANDO a Portaria MS-SAS Nº 371, de 7 de maio de 2014, que institui diretrizes para a organização 
da atenção integral e humanizada ao recém-nascido (RN) no Sistema Único de Saúde (SUS);

CONSIDERANDO a Resolução Normativa RN da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS Nº 368, de 6 
de janeiro de 2015, que dispõe sobre o direito de acesso à informação das beneficiárias aos percentuais de 
cirurgias cesáreas e de partos normais, por operadora, por estabelecimento de saúde e por médico e sobre a 
utilização do partograma, do cartão da gestante e da carta de informação à gestante no âmbito da saúde 
suplementar;

CONSIDERANDO os critérios mínimos de qualificação proposto pela Associação Brasileira de Obstetrizes e 
Enfermeiros Obstetras – ABENFO, no ano de 1998, no documento Critérios para Elaboração de Projeto de 
Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica, em parceria com o Ministério da Saúde;

CONSIDERANDO as Recomendações sobre a Formação em Enfermagem Obstétrica aprovadas pelo Plenário 
do Cofen em sua 462ª ROP, realizada em 18 de março de 2015;

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar as normatizações existentes no âmbito do COFEN, relacionadas 
a atuação do Enfermeiro na assistência a gestação, parto e puerpério, para garantir a qualidade da assistência 
obstétrica;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário na 478ª Reunião Ordinária, realizada em junho de 2016, e todos 
os documentos acostados aos autos dos Processos Administrativos Cofen nºs 477/2013 e 379/2015;

RESOLVE:
Art. 1º Normatizar a atuação e a responsabilidade do Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetriz na 
assistência às gestantes, parturientes, puérperas e recém-nascidos nos Serviços de Obstetrícia, Centros de 
Parto Normal e/ou Casas de Parto e demais locais onde ocorra essa assistência e estabelecer critérios para 
registro de títulos de Enfermeiro Obstetra e Obstetriz no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 
Enfermagem.

§1º Os profissionais referenciados no caput do presente artigo deverão atuar nos estabelecimentos também 
referidos no caput deste artigo, conforme regulamentações da profissão e normativas do Ministério da 
Saúde.

§2º É vedado ao Obstetriz o exercício de atividades de Enfermagem fora da área obstétrica, exceto em casos 
de urgência, na qual, efetivamente haja iminente e grave risco de morte, não podendo tal exceção aplicar-se 
às situações previsíveis e rotineiras.

§3º Para a atuação do Enfermeiro generalista nos Serviços de Obstetrícia, Centros de Parto Normal e/ou Casas 
de Parto, e para o Registro de Título de Obstetriz e o de pós-graduação Stricto ou Lato Sensu, de Enfermeiro 
Obstetra no Conselho Federal de Enfermagem, além do disposto na Resolução COFEN nº 389/2011, de 20 de 
outubro de 2011, estabelece os seguintes critérios mínimos de qualificação para a prática de obstetrícia, a ser 
comprovada através de documento oficial da autoridade que expediu o diploma ou certificado;

I- Realização de no mínimo, 15 (quinze) consultas de Enfermagem pré-natais;

II- Realização de no mínimo, 20 (vinte) partos com acompanhamento completo do trabalho de parto, parto 
e pós-parto;

III- Realização de, no mínimo, 15 (quinze) atendimentos ao recém-nascido na sala de parto.

Art. 2º Para os fins determinados no artigo anterior, são considerados Centro de Parto Normal e/ou Casa de 
Parto, unidades destinadas à assistência ao parto de risco habitual, pertencente ou não ao estabelecimento 
hospitalar. Quando pertencente a rede hospitalar pode ser intra-hospitalar ou peri-hospitalar; quando não 
pertencente a rede hospitalar pode ser comunitária ou autônoma;

Parágrafo único. O Centro de Parto Normal e/ou Casa de Parto destinam-se à assistência ao parto e 
nascimento de risco habitual, conduzido pelo Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra ou Obstetriz, da admissão até 
a alta. Deverão atuar de forma integrada às Redes de Atenção à Saúde, garantindo atendimento integral e de 
qualidade, baseado em evidências científicas e humanizado, às mulheres, seus recém-nascidos e familiares 
e/ou acompanhantes.

Art. 3º Ao Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetriz, atuando em Serviço de Obstetrícia, Centro de Parto 
Normal e/ou Casa de Parto ou outro local onde ocorra a assistência compete:

I – Acolher a mulher e seus familiares ou acompanhantes;

II – Avaliar todas as condições de saúde materna, clínicas e obstétricas, assim como as do feto;

III – Garantir o atendimento à mulher no pré-natal, parto e puerpério por meio da consulta de enfermagem;

IV – Promover modelo de assistência, centrado na mulher, no parto e nascimento, ambiência favorável ao 
parto e nascimento de evolução fisiológica e garantir a presença do acompanhante de escolha da mulher, 

conforme previsto em Lei;

V – Adotar práticas baseadas em evidências científicas como: oferta de métodos não farmacológicos de alívio 
da dor, liberdade de posição no parto, preservação da integridade perineal do momento da expulsão do feto, 
contato pele a pele mãe recém-nascido, apoio ao aleitamento logo após o nascimento, entre outras, bem como 
o respeito às especificidades étnico-culturais da mulher e de sua família;

VI – Avaliar a evolução do trabalho de parto e as condições maternas e fetais, adotando tecnologias 
apropriadas na assistência e tomada de decisão, considerando a autonomia e protagonismo da mulher;

VII – Prestar assistência ao parto normal de evolução fisiológica (sem distócia) e ao recém-nascido;

VIII – Encaminhar a mulher e/ou recém-nascido a um nível de assistência mais complexo, caso sejam 
detectados fatores de risco e/ou complicações que justifiquem;

IX – Garantir a integralidade do cuidado à mulher e ao recém-nascido por meio da articulação entre os pontos 
de atenção, considerando a Rede de Atenção à Saúde e os recursos comunitários disponíveis;

X – Registrar no prontuário da mulher e do recém-nascido as informações inerentes ao processo de cuidar, de 
forma clara, objetiva e completa;

XI – Emitir a Declaração de Nascido Vivo ¿ DNV, conforme a Lei nº 12.662, de 5 de junho de 2012, que regula a 
expedição e a validade nacional da Declaração de Nascido Vivo.

XII – Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias ao acompanhamento e 
avaliação do processo de cuidado;

XIII – Promover educação em saúde, baseado nos direitos sexuais, reprodutivos e de cidadania;

XIV – Participar do planejamento de atividades de ensino e zelar para que os estágios de formação profissional 
sejam realizados em conformidade com a legislação de Enfermagem vigente;

XV – Promover, participar e ou supervisionar o processo de educação permanente e qualificação da equipe de 
enfermagem, considerando as evidencias cientificas e o modelo assistencial do Centro de Parto Normal ou Casa 
de Parto, centrado na mulher e na família;

XVI – Participar de Comissões atinentes ao trabalho e a filosofia do Centro de Parto Normal ou Casa de Parto, 
como: comissão de controle de infecção hospitalar, de investigação de óbito materno e neonatal, de ética, 
entre outras;

XVII – Participar de ações interdisciplinares e Inter setoriais, entre outras, que promovam a saúde materna e 
infantil;

XVIII – Notificar todos os óbitos maternos e neonatais aos Comitês de Mortalidade Materna e Infantil/Neonatal 
da Secretaria Municipal e/ou Estadual de Saúde, em atendimento ao imperativo da Portaria GM/MS nº 1.119, 
de 05 de junho de 2008, ou outra que a substitua;

Parágrafo único. Aos Enfermeiros Obstetras e Obstetrizes além das atividades dispostas nesse artigo compete 
ainda:

a) Emissão de laudos de autorização de internação hospitalar (AIH) para o procedimento de parto normal 
sem distócia, realizado pelo Enfermeiro (a) Obstetra, da tabela do SIH/SUS;
b) Identificação das distócias obstétricas e tomada de providências necessárias, até a chegada do médico, 
devendo intervir, em conformidade com sua capacitação técnico-científica, adotando os procedimentos que 
entender imprescindíveis, para garantir a segurança da mãe e do recém-nascido;
c) Realização de episiotomia e episiorrafia (rafias de lacerações de primeiro e segundo grau) e aplicação de 
anestesia local, quando necessária;
d) Acompanhamento obstétrico da mulher e do recém-nascido, sob seus cuidados, da internação até a alta.

Art. 4º Ao Enfermeiro Responsável Técnico do Centro de Parto Normal ou Casa de Parto, além do disposto no 
Art. 3º, incumbe ainda:

I – Gerenciar o Cento de Parto Normal ou Casa de Parto, supervisionar a equipe multiprofissional sob sua 
responsabilidade; e atuar de forma colaborativa com a equipe multiprofissional e interdisciplinar dos serviços 
aos quais está vinculada;

II – Submeter ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição, regimento interno, manuais de 
normas e rotinas, protocolos, instrumentos administrativos e afins, elaborados ou atualizados, relacionados à 
Assistência de Enfermagem à mulher e ao Recém-Nascido no Centro de Parto Normal ou Casa de Parto;

III – Zelar pelas atividades privativas do enfermeiro obstetra, obstetriz e da equipe de enfermagem, sob sua 
supervisão, em conformidade com os preceitos éticos e legais da Enfermagem.

IV – Manter atualizado o cadastro dos profissionais responsáveis pela atenção ao parto e nascimento no 
Centro de Parto Normal ou Casa de Parto, junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.

V – Providenciar junto às Autoridades competentes todos os documentos legais necessários à regularização 
do funcionamento da Unidades sob sua responsabilidade;

VI – Cumprir e fazer cumprir a legislação do exercício profissional de enfermagem e o Código de Ética dos 
Profissionais da Enfermagem.

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pelo COFEN.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, 
em especial as Resoluções COFEN nºs 477/2015, 478/2015 e 479/2015.

Brasília, 24 de junho de 2016.
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O Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei nº 
5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução COFEN nº 
421, de 15 de fevereiro de 2012.

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 5º, inciso XIII, da Constituição da República Federativa do Brasil;

CONSIDERANDO a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício de 
Enfermagem e dá outras providencias; e o Decreto n.º 94.406, de 08 de junho de 1987, que a regulamenta;

CONSIDERANDO que a alteração da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 11.108, de 7 de abril 
de 2005, garante às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS;

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei Orgânica da Saúde;

CONSIDERANDO os princípios fundamentais e as normas do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, aprovado pela Resolução COFEN nº 311 de 08 de fevereiro de 2007;

CONSIDERANDO a Resolução COFEN nº 195, de18 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a solicitação de 
exames complementares por Enfermeiros;

CONSIDERANDO a Resolução COFEN nº 358, de 15 de outubro de 2009, que dispõe sobre Sistematização da 
Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambiente, públicos ou 
privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução COFEN nº 389/2011, de 18 de outubro de 2011, que atualiza no âmbito do 
Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, os procedimentos para registro de títulos de 
pós-graduação lato e stricto sensu;

CONSIDERANDO que a Portaria GM nº 2.815, de 29 de maio de 1998, MS, inclui na Tabela do Sistema de 
Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) e na Tabela do Sistema de Informações 
Ambulatoriais (SIA/SUS), o Grupo de Procedimentos Parto Normal sem Distócia realizado por Enfermeiro 
Obstetra, e a Assistência ao Parto sem Distócia por Enfermeiro Obstetra, visando a redução da 
morbimortalidade materna e perinatal;

CONSIDERANDO a Portaria GM/MS nº 985, de 05 de agosto de 1999, que cria os Centros de Parto Normal 

(CPN), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento da mulher no ciclo gravídico-puerperal;

CONSIDERANDO que a Portaria SAS/MS nº 743, de 20 de dezembro de 2005, define que somente os 
profissionais portadores do diploma ou certificado de Enfermeiro (a) Obstetra estão autorizados a emitir 
laudos de AIH para o procedimento código 35.080.01.9 – parto normal sem distócia realizado por Enfermeiro 
(a) Obstetra, do grupo 35.150.01.7 da tabela do SIH/SUS;

CONSIDERANDO a Portaria GM/MS nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para 
organização das Redes de Atenção à Saúde no Âmbito do Sistema Único de Saúde- SUS;

CONSIDERANDO a Portaria nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui no âmbito do SUS, a Rede 
Cegonha;

CONSIDERANDO a Portaria GM/ MS Nº 529, de 01 de abril de 2013, que institui o Programa Nacional de 
Segurança do Paciente (PNSP);

CONSIDERANDO a Portaria nº 904, de 29 de maio de 2013, que estabelece diretrizes para implantação e 
habilitação de Centro de Parto Normal (CPN), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), para atendimento 
à mulher e ao recém-nascido no momento do parto e do nascimento, em conformidade com o componente 
PARTO E NASCIMENTO da Rede Cegonha, e dispõe sobre os respectivos incentivos financeiros, de 
investimento, custeio e custeio mensal;

CONSIDERANDO a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), nº 
36, de 03 de junho de 2008, que dispõe sobre Regulamento Técnico para funcionamento de serviços de 
atenção obstétrica e neonatal;

CONSIDERANDO a Portaria MS-SAS Nº 371, de 7 de maio de 2014, que institui diretrizes para a organização 
da atenção integral e humanizada ao recém-nascido (RN) no Sistema Único de Saúde (SUS);

CONSIDERANDO a Resolução Normativa RN da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS Nº 368, de 6 
de janeiro de 2015, que dispõe sobre o direito de acesso à informação das beneficiárias aos percentuais de 
cirurgias cesáreas e de partos normais, por operadora, por estabelecimento de saúde e por médico e sobre a 
utilização do partograma, do cartão da gestante e da carta de informação à gestante no âmbito da saúde 
suplementar;

CONSIDERANDO os critérios mínimos de qualificação proposto pela Associação Brasileira de Obstetrizes e 
Enfermeiros Obstetras – ABENFO, no ano de 1998, no documento Critérios para Elaboração de Projeto de 
Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica, em parceria com o Ministério da Saúde;

CONSIDERANDO as Recomendações sobre a Formação em Enfermagem Obstétrica aprovadas pelo Plenário 
do Cofen em sua 462ª ROP, realizada em 18 de março de 2015;

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar as normatizações existentes no âmbito do COFEN, relacionadas 
a atuação do Enfermeiro na assistência a gestação, parto e puerpério, para garantir a qualidade da assistência 
obstétrica;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário na 478ª Reunião Ordinária, realizada em junho de 2016, e todos 
os documentos acostados aos autos dos Processos Administrativos Cofen nºs 477/2013 e 379/2015;

RESOLVE:
Art. 1º Normatizar a atuação e a responsabilidade do Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetriz na 
assistência às gestantes, parturientes, puérperas e recém-nascidos nos Serviços de Obstetrícia, Centros de 
Parto Normal e/ou Casas de Parto e demais locais onde ocorra essa assistência e estabelecer critérios para 
registro de títulos de Enfermeiro Obstetra e Obstetriz no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 
Enfermagem.

§1º Os profissionais referenciados no caput do presente artigo deverão atuar nos estabelecimentos também 
referidos no caput deste artigo, conforme regulamentações da profissão e normativas do Ministério da 
Saúde.

§2º É vedado ao Obstetriz o exercício de atividades de Enfermagem fora da área obstétrica, exceto em casos 
de urgência, na qual, efetivamente haja iminente e grave risco de morte, não podendo tal exceção aplicar-se 
às situações previsíveis e rotineiras.

§3º Para a atuação do Enfermeiro generalista nos Serviços de Obstetrícia, Centros de Parto Normal e/ou Casas 
de Parto, e para o Registro de Título de Obstetriz e o de pós-graduação Stricto ou Lato Sensu, de Enfermeiro 
Obstetra no Conselho Federal de Enfermagem, além do disposto na Resolução COFEN nº 389/2011, de 20 de 
outubro de 2011, estabelece os seguintes critérios mínimos de qualificação para a prática de obstetrícia, a ser 
comprovada através de documento oficial da autoridade que expediu o diploma ou certificado;

I- Realização de no mínimo, 15 (quinze) consultas de Enfermagem pré-natais;

II- Realização de no mínimo, 20 (vinte) partos com acompanhamento completo do trabalho de parto, parto 
e pós-parto;

III- Realização de, no mínimo, 15 (quinze) atendimentos ao recém-nascido na sala de parto.

Art. 2º Para os fins determinados no artigo anterior, são considerados Centro de Parto Normal e/ou Casa de 
Parto, unidades destinadas à assistência ao parto de risco habitual, pertencente ou não ao estabelecimento 
hospitalar. Quando pertencente a rede hospitalar pode ser intra-hospitalar ou peri-hospitalar; quando não 
pertencente a rede hospitalar pode ser comunitária ou autônoma;

Parágrafo único. O Centro de Parto Normal e/ou Casa de Parto destinam-se à assistência ao parto e 
nascimento de risco habitual, conduzido pelo Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra ou Obstetriz, da admissão até 
a alta. Deverão atuar de forma integrada às Redes de Atenção à Saúde, garantindo atendimento integral e de 
qualidade, baseado em evidências científicas e humanizado, às mulheres, seus recém-nascidos e familiares 
e/ou acompanhantes.

Art. 3º Ao Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetriz, atuando em Serviço de Obstetrícia, Centro de Parto 
Normal e/ou Casa de Parto ou outro local onde ocorra a assistência compete:

I – Acolher a mulher e seus familiares ou acompanhantes;

II – Avaliar todas as condições de saúde materna, clínicas e obstétricas, assim como as do feto;

III – Garantir o atendimento à mulher no pré-natal, parto e puerpério por meio da consulta de enfermagem;

IV – Promover modelo de assistência, centrado na mulher, no parto e nascimento, ambiência favorável ao 
parto e nascimento de evolução fisiológica e garantir a presença do acompanhante de escolha da mulher, 

conforme previsto em Lei;

V – Adotar práticas baseadas em evidências científicas como: oferta de métodos não farmacológicos de alívio 
da dor, liberdade de posição no parto, preservação da integridade perineal do momento da expulsão do feto, 
contato pele a pele mãe recém-nascido, apoio ao aleitamento logo após o nascimento, entre outras, bem como 
o respeito às especificidades étnico-culturais da mulher e de sua família;

VI – Avaliar a evolução do trabalho de parto e as condições maternas e fetais, adotando tecnologias 
apropriadas na assistência e tomada de decisão, considerando a autonomia e protagonismo da mulher;

VII – Prestar assistência ao parto normal de evolução fisiológica (sem distócia) e ao recém-nascido;

VIII – Encaminhar a mulher e/ou recém-nascido a um nível de assistência mais complexo, caso sejam 
detectados fatores de risco e/ou complicações que justifiquem;

IX – Garantir a integralidade do cuidado à mulher e ao recém-nascido por meio da articulação entre os pontos 
de atenção, considerando a Rede de Atenção à Saúde e os recursos comunitários disponíveis;

X – Registrar no prontuário da mulher e do recém-nascido as informações inerentes ao processo de cuidar, de 
forma clara, objetiva e completa;

XI – Emitir a Declaração de Nascido Vivo ¿ DNV, conforme a Lei nº 12.662, de 5 de junho de 2012, que regula a 
expedição e a validade nacional da Declaração de Nascido Vivo.

XII – Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias ao acompanhamento e 
avaliação do processo de cuidado;

XIII – Promover educação em saúde, baseado nos direitos sexuais, reprodutivos e de cidadania;

XIV – Participar do planejamento de atividades de ensino e zelar para que os estágios de formação profissional 
sejam realizados em conformidade com a legislação de Enfermagem vigente;

XV – Promover, participar e ou supervisionar o processo de educação permanente e qualificação da equipe de 
enfermagem, considerando as evidencias cientificas e o modelo assistencial do Centro de Parto Normal ou Casa 
de Parto, centrado na mulher e na família;

XVI – Participar de Comissões atinentes ao trabalho e a filosofia do Centro de Parto Normal ou Casa de Parto, 
como: comissão de controle de infecção hospitalar, de investigação de óbito materno e neonatal, de ética, 
entre outras;

XVII – Participar de ações interdisciplinares e Inter setoriais, entre outras, que promovam a saúde materna e 
infantil;

XVIII – Notificar todos os óbitos maternos e neonatais aos Comitês de Mortalidade Materna e Infantil/Neonatal 
da Secretaria Municipal e/ou Estadual de Saúde, em atendimento ao imperativo da Portaria GM/MS nº 1.119, 
de 05 de junho de 2008, ou outra que a substitua;

Parágrafo único. Aos Enfermeiros Obstetras e Obstetrizes além das atividades dispostas nesse artigo compete 
ainda:

a) Emissão de laudos de autorização de internação hospitalar (AIH) para o procedimento de parto normal 
sem distócia, realizado pelo Enfermeiro (a) Obstetra, da tabela do SIH/SUS;
b) Identificação das distócias obstétricas e tomada de providências necessárias, até a chegada do médico, 
devendo intervir, em conformidade com sua capacitação técnico-científica, adotando os procedimentos que 
entender imprescindíveis, para garantir a segurança da mãe e do recém-nascido;
c) Realização de episiotomia e episiorrafia (rafias de lacerações de primeiro e segundo grau) e aplicação de 
anestesia local, quando necessária;
d) Acompanhamento obstétrico da mulher e do recém-nascido, sob seus cuidados, da internação até a alta.

Art. 4º Ao Enfermeiro Responsável Técnico do Centro de Parto Normal ou Casa de Parto, além do disposto no 
Art. 3º, incumbe ainda:

I – Gerenciar o Cento de Parto Normal ou Casa de Parto, supervisionar a equipe multiprofissional sob sua 
responsabilidade; e atuar de forma colaborativa com a equipe multiprofissional e interdisciplinar dos serviços 
aos quais está vinculada;

II – Submeter ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição, regimento interno, manuais de 
normas e rotinas, protocolos, instrumentos administrativos e afins, elaborados ou atualizados, relacionados à 
Assistência de Enfermagem à mulher e ao Recém-Nascido no Centro de Parto Normal ou Casa de Parto;

III – Zelar pelas atividades privativas do enfermeiro obstetra, obstetriz e da equipe de enfermagem, sob sua 
supervisão, em conformidade com os preceitos éticos e legais da Enfermagem.

IV – Manter atualizado o cadastro dos profissionais responsáveis pela atenção ao parto e nascimento no 
Centro de Parto Normal ou Casa de Parto, junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.

V – Providenciar junto às Autoridades competentes todos os documentos legais necessários à regularização 
do funcionamento da Unidades sob sua responsabilidade;

VI – Cumprir e fazer cumprir a legislação do exercício profissional de enfermagem e o Código de Ética dos 
Profissionais da Enfermagem.

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pelo COFEN.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, 
em especial as Resoluções COFEN nºs 477/2015, 478/2015 e 479/2015.

Brasília, 24 de junho de 2016.
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O Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei nº 
5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução COFEN nº 
421, de 15 de fevereiro de 2012.

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 5º, inciso XIII, da Constituição da República Federativa do Brasil;

CONSIDERANDO a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício de 
Enfermagem e dá outras providencias; e o Decreto n.º 94.406, de 08 de junho de 1987, que a regulamenta;

CONSIDERANDO que a alteração da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 11.108, de 7 de abril 
de 2005, garante às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS;

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei Orgânica da Saúde;

CONSIDERANDO os princípios fundamentais e as normas do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, aprovado pela Resolução COFEN nº 311 de 08 de fevereiro de 2007;

CONSIDERANDO a Resolução COFEN nº 195, de18 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a solicitação de 
exames complementares por Enfermeiros;

CONSIDERANDO a Resolução COFEN nº 358, de 15 de outubro de 2009, que dispõe sobre Sistematização da 
Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambiente, públicos ou 
privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução COFEN nº 389/2011, de 18 de outubro de 2011, que atualiza no âmbito do 
Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, os procedimentos para registro de títulos de 
pós-graduação lato e stricto sensu;

CONSIDERANDO que a Portaria GM nº 2.815, de 29 de maio de 1998, MS, inclui na Tabela do Sistema de 
Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) e na Tabela do Sistema de Informações 
Ambulatoriais (SIA/SUS), o Grupo de Procedimentos Parto Normal sem Distócia realizado por Enfermeiro 
Obstetra, e a Assistência ao Parto sem Distócia por Enfermeiro Obstetra, visando a redução da 
morbimortalidade materna e perinatal;

CONSIDERANDO a Portaria GM/MS nº 985, de 05 de agosto de 1999, que cria os Centros de Parto Normal 

(CPN), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento da mulher no ciclo gravídico-puerperal;

CONSIDERANDO que a Portaria SAS/MS nº 743, de 20 de dezembro de 2005, define que somente os 
profissionais portadores do diploma ou certificado de Enfermeiro (a) Obstetra estão autorizados a emitir 
laudos de AIH para o procedimento código 35.080.01.9 – parto normal sem distócia realizado por Enfermeiro 
(a) Obstetra, do grupo 35.150.01.7 da tabela do SIH/SUS;

CONSIDERANDO a Portaria GM/MS nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para 
organização das Redes de Atenção à Saúde no Âmbito do Sistema Único de Saúde- SUS;

CONSIDERANDO a Portaria nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui no âmbito do SUS, a Rede 
Cegonha;

CONSIDERANDO a Portaria GM/ MS Nº 529, de 01 de abril de 2013, que institui o Programa Nacional de 
Segurança do Paciente (PNSP);

CONSIDERANDO a Portaria nº 904, de 29 de maio de 2013, que estabelece diretrizes para implantação e 
habilitação de Centro de Parto Normal (CPN), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), para atendimento 
à mulher e ao recém-nascido no momento do parto e do nascimento, em conformidade com o componente 
PARTO E NASCIMENTO da Rede Cegonha, e dispõe sobre os respectivos incentivos financeiros, de 
investimento, custeio e custeio mensal;

CONSIDERANDO a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), nº 
36, de 03 de junho de 2008, que dispõe sobre Regulamento Técnico para funcionamento de serviços de 
atenção obstétrica e neonatal;

CONSIDERANDO a Portaria MS-SAS Nº 371, de 7 de maio de 2014, que institui diretrizes para a organização 
da atenção integral e humanizada ao recém-nascido (RN) no Sistema Único de Saúde (SUS);

CONSIDERANDO a Resolução Normativa RN da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS Nº 368, de 6 
de janeiro de 2015, que dispõe sobre o direito de acesso à informação das beneficiárias aos percentuais de 
cirurgias cesáreas e de partos normais, por operadora, por estabelecimento de saúde e por médico e sobre a 
utilização do partograma, do cartão da gestante e da carta de informação à gestante no âmbito da saúde 
suplementar;

CONSIDERANDO os critérios mínimos de qualificação proposto pela Associação Brasileira de Obstetrizes e 
Enfermeiros Obstetras – ABENFO, no ano de 1998, no documento Critérios para Elaboração de Projeto de 
Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica, em parceria com o Ministério da Saúde;

CONSIDERANDO as Recomendações sobre a Formação em Enfermagem Obstétrica aprovadas pelo Plenário 
do Cofen em sua 462ª ROP, realizada em 18 de março de 2015;

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar as normatizações existentes no âmbito do COFEN, relacionadas 
a atuação do Enfermeiro na assistência a gestação, parto e puerpério, para garantir a qualidade da assistência 
obstétrica;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário na 478ª Reunião Ordinária, realizada em junho de 2016, e todos 
os documentos acostados aos autos dos Processos Administrativos Cofen nºs 477/2013 e 379/2015;

RESOLVE:
Art. 1º Normatizar a atuação e a responsabilidade do Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetriz na 
assistência às gestantes, parturientes, puérperas e recém-nascidos nos Serviços de Obstetrícia, Centros de 
Parto Normal e/ou Casas de Parto e demais locais onde ocorra essa assistência e estabelecer critérios para 
registro de títulos de Enfermeiro Obstetra e Obstetriz no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 
Enfermagem.

§1º Os profissionais referenciados no caput do presente artigo deverão atuar nos estabelecimentos também 
referidos no caput deste artigo, conforme regulamentações da profissão e normativas do Ministério da 
Saúde.

§2º É vedado ao Obstetriz o exercício de atividades de Enfermagem fora da área obstétrica, exceto em casos 
de urgência, na qual, efetivamente haja iminente e grave risco de morte, não podendo tal exceção aplicar-se 
às situações previsíveis e rotineiras.

§3º Para a atuação do Enfermeiro generalista nos Serviços de Obstetrícia, Centros de Parto Normal e/ou Casas 
de Parto, e para o Registro de Título de Obstetriz e o de pós-graduação Stricto ou Lato Sensu, de Enfermeiro 
Obstetra no Conselho Federal de Enfermagem, além do disposto na Resolução COFEN nº 389/2011, de 20 de 
outubro de 2011, estabelece os seguintes critérios mínimos de qualificação para a prática de obstetrícia, a ser 
comprovada através de documento oficial da autoridade que expediu o diploma ou certificado;

I- Realização de no mínimo, 15 (quinze) consultas de Enfermagem pré-natais;

II- Realização de no mínimo, 20 (vinte) partos com acompanhamento completo do trabalho de parto, parto 
e pós-parto;

III- Realização de, no mínimo, 15 (quinze) atendimentos ao recém-nascido na sala de parto.

Art. 2º Para os fins determinados no artigo anterior, são considerados Centro de Parto Normal e/ou Casa de 
Parto, unidades destinadas à assistência ao parto de risco habitual, pertencente ou não ao estabelecimento 
hospitalar. Quando pertencente a rede hospitalar pode ser intra-hospitalar ou peri-hospitalar; quando não 
pertencente a rede hospitalar pode ser comunitária ou autônoma;

Parágrafo único. O Centro de Parto Normal e/ou Casa de Parto destinam-se à assistência ao parto e 
nascimento de risco habitual, conduzido pelo Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra ou Obstetriz, da admissão até 
a alta. Deverão atuar de forma integrada às Redes de Atenção à Saúde, garantindo atendimento integral e de 
qualidade, baseado em evidências científicas e humanizado, às mulheres, seus recém-nascidos e familiares 
e/ou acompanhantes.

Art. 3º Ao Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetriz, atuando em Serviço de Obstetrícia, Centro de Parto 
Normal e/ou Casa de Parto ou outro local onde ocorra a assistência compete:

I – Acolher a mulher e seus familiares ou acompanhantes;

II – Avaliar todas as condições de saúde materna, clínicas e obstétricas, assim como as do feto;

III – Garantir o atendimento à mulher no pré-natal, parto e puerpério por meio da consulta de enfermagem;

IV – Promover modelo de assistência, centrado na mulher, no parto e nascimento, ambiência favorável ao 
parto e nascimento de evolução fisiológica e garantir a presença do acompanhante de escolha da mulher, 

conforme previsto em Lei;

V – Adotar práticas baseadas em evidências científicas como: oferta de métodos não farmacológicos de alívio 
da dor, liberdade de posição no parto, preservação da integridade perineal do momento da expulsão do feto, 
contato pele a pele mãe recém-nascido, apoio ao aleitamento logo após o nascimento, entre outras, bem como 
o respeito às especificidades étnico-culturais da mulher e de sua família;

VI – Avaliar a evolução do trabalho de parto e as condições maternas e fetais, adotando tecnologias 
apropriadas na assistência e tomada de decisão, considerando a autonomia e protagonismo da mulher;

VII – Prestar assistência ao parto normal de evolução fisiológica (sem distócia) e ao recém-nascido;

VIII – Encaminhar a mulher e/ou recém-nascido a um nível de assistência mais complexo, caso sejam 
detectados fatores de risco e/ou complicações que justifiquem;

IX – Garantir a integralidade do cuidado à mulher e ao recém-nascido por meio da articulação entre os pontos 
de atenção, considerando a Rede de Atenção à Saúde e os recursos comunitários disponíveis;

X – Registrar no prontuário da mulher e do recém-nascido as informações inerentes ao processo de cuidar, de 
forma clara, objetiva e completa;

XI – Emitir a Declaração de Nascido Vivo ¿ DNV, conforme a Lei nº 12.662, de 5 de junho de 2012, que regula a 
expedição e a validade nacional da Declaração de Nascido Vivo.

XII – Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias ao acompanhamento e 
avaliação do processo de cuidado;

XIII – Promover educação em saúde, baseado nos direitos sexuais, reprodutivos e de cidadania;

XIV – Participar do planejamento de atividades de ensino e zelar para que os estágios de formação profissional 
sejam realizados em conformidade com a legislação de Enfermagem vigente;

XV – Promover, participar e ou supervisionar o processo de educação permanente e qualificação da equipe de 
enfermagem, considerando as evidencias cientificas e o modelo assistencial do Centro de Parto Normal ou Casa 
de Parto, centrado na mulher e na família;

XVI – Participar de Comissões atinentes ao trabalho e a filosofia do Centro de Parto Normal ou Casa de Parto, 
como: comissão de controle de infecção hospitalar, de investigação de óbito materno e neonatal, de ética, 
entre outras;

XVII – Participar de ações interdisciplinares e Inter setoriais, entre outras, que promovam a saúde materna e 
infantil;

XVIII – Notificar todos os óbitos maternos e neonatais aos Comitês de Mortalidade Materna e Infantil/Neonatal 
da Secretaria Municipal e/ou Estadual de Saúde, em atendimento ao imperativo da Portaria GM/MS nº 1.119, 
de 05 de junho de 2008, ou outra que a substitua;

Parágrafo único. Aos Enfermeiros Obstetras e Obstetrizes além das atividades dispostas nesse artigo compete 
ainda:

a) Emissão de laudos de autorização de internação hospitalar (AIH) para o procedimento de parto normal 
sem distócia, realizado pelo Enfermeiro (a) Obstetra, da tabela do SIH/SUS;
b) Identificação das distócias obstétricas e tomada de providências necessárias, até a chegada do médico, 
devendo intervir, em conformidade com sua capacitação técnico-científica, adotando os procedimentos que 
entender imprescindíveis, para garantir a segurança da mãe e do recém-nascido;
c) Realização de episiotomia e episiorrafia (rafias de lacerações de primeiro e segundo grau) e aplicação de 
anestesia local, quando necessária;
d) Acompanhamento obstétrico da mulher e do recém-nascido, sob seus cuidados, da internação até a alta.

Art. 4º Ao Enfermeiro Responsável Técnico do Centro de Parto Normal ou Casa de Parto, além do disposto no 
Art. 3º, incumbe ainda:

I – Gerenciar o Cento de Parto Normal ou Casa de Parto, supervisionar a equipe multiprofissional sob sua 
responsabilidade; e atuar de forma colaborativa com a equipe multiprofissional e interdisciplinar dos serviços 
aos quais está vinculada;

II – Submeter ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição, regimento interno, manuais de 
normas e rotinas, protocolos, instrumentos administrativos e afins, elaborados ou atualizados, relacionados à 
Assistência de Enfermagem à mulher e ao Recém-Nascido no Centro de Parto Normal ou Casa de Parto;

III – Zelar pelas atividades privativas do enfermeiro obstetra, obstetriz e da equipe de enfermagem, sob sua 
supervisão, em conformidade com os preceitos éticos e legais da Enfermagem.

IV – Manter atualizado o cadastro dos profissionais responsáveis pela atenção ao parto e nascimento no 
Centro de Parto Normal ou Casa de Parto, junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.

V – Providenciar junto às Autoridades competentes todos os documentos legais necessários à regularização 
do funcionamento da Unidades sob sua responsabilidade;

VI – Cumprir e fazer cumprir a legislação do exercício profissional de enfermagem e o Código de Ética dos 
Profissionais da Enfermagem.

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pelo COFEN.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, 
em especial as Resoluções COFEN nºs 477/2015, 478/2015 e 479/2015.

Brasília, 24 de junho de 2016.

MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO Nº 63592

Presidente

MARIA R. F. B. SAMPAIO
COREN-PI Nº 19084
Primeira-Secretária
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RESOLUÇÃO COFEN Nº 518/2016

O Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, no uso das competências que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, de 
12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, e

CONSIDERANDO a prerrogativa estabelecida ao Cofen no art. 8º, IV, da Lei nº 5.905/73, de baixar provimentos e 
expedir instruções, para uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos Conselhos Regionais;

CONSIDERANDO o disposto no art. 22, X, do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 
421/2012, que autoriza o Conselho Federal de Enfermagem baixar Resoluções, Decisões e demais instrumentos 
legais no âmbito da Autarquia;

CONSIDERANDO que compete ao Cofen, segundo o art. 22, II, do  Regimento Interno do Cofen, orientar, disciplinar, 
normatizar e defender o exercício da profissão Enfermagem, sem prejuízo das atribuições dos Conselhos Regionais 
de Enfermagem;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 374/2011, que normatiza o funcionamento do Sistema de Fiscalização do 
Exercício profissional da Enfermagem e dá outras providências;

CONSIDERANDO a minuta de Quadro de Irregularidades e Ilegalidades apresentada pela Coordenação da Câmara 
Técnica de Fiscalização do Cofen por meio do Memorando nº 03/2016-CTFIS, datado de 19 de janeiro de 2016;

CONSIDERANDO tudo o que consta do PAD Cofen nº 0079/2016;

CONSIDERANDO as deliberações do Plenário do Cofen em suas 476ª e 478ª Reuniões Ordinária, respectivamente, 
de 11 de abril de 2016 e 20 de junho de 2016;

RESOLVE:
Art. 1° Alterar o Item XII – “SITUAÇÕES PREVISÍVEIS E CONDUTAS A SEREM ADOTADAS” do Manual de Fiscalização do 
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, anexo da Resolução Cofen nº 374/2011, que passará a ser denominado 
“Quadro de Irregularidades e Ilegalidades”.

Art. 2° O inteiro teor do presente “Quadro de Irregularidades e Ilegalidades”estará disponível ao acesso público no 
endereço eletrônico do Conselho Federal de Enfermagem (www.cofen.gov.br) e dos Conselhos Regionais de 
Enfermagem.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, revogando-se as 
disposições em contrário.

Altera o Item XII - "SITUAÇÕES PREVISÍVEIS E CONDUTAS A SEREM ADOTADAS" do Manual de 
Fiscalização do Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que passa a chamar-se "Quadro de 

Irregularidades e Ilegalidades", anexo da Resolução Cofen nº 374/2011.

MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO Nº 63592

Presidente

VENCELAU J. DA C. PANTOJA
COREN-AP Nº 75956
Segundo-Secretário
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RESOLUÇÃO COFEN Nº 311/2007

O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), no uso de sua competência estabelecida pelo art. 2º, c.c. a Resolução 
Cofen nº 242/2000, em seu art. 13, incisos IV, V, XV, XVII e XLIX;

CONSIDERANDO a Lei nº 5.905/73, em seu artigo 8º, inciso III; 

CONSIDERANDO o resultado dos estudos originais de seminários realizados pelo Cofen com a participação dos 
diversos segmentos da profissão;

CONSIDERANDO o que consta dos PADs Cofen nº 83/91, nº 179/91, nº 45/92, nº 119/92 e nº 63/2002;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário em sua 346ª ROP, realizada em 30 e 31 de janeiro de 2007.

RESOLVE:
Art. 1º Fica aprovado o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem para aplicação na jurisdição de todos os 
Conselhos de Enfermagem.

Art. 2º Todos os Profissionais de Enfermagem deverão conhecer o inteiro teor do presente Código, acessando o site 
www.portalcofen.gov.br; e requerê-lo no Conselho Regional de Enfermagem do Estado onde exercem suas 
atividades. 

Art. 3º Este Código aplica-se aos profissionais de Enfermagem e exercentes das atividades elementares de 
Enfermagem.

Art. 4º Este ato resolucional entrará em vigor a partir de 12 de maio de 2007, correspondendo a 90 dias após sua 
publicação, revogando a Resolução Cofen nº 240/2000.
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro 2007.

Aprova a Reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem

DULCE DIRCLAIR HUF BAIS
COREN-MS Nº 10.244

Presidente

CARMEM DE ALMEIDA DA SILVA
COREN-SP Nº 2.254
Primeira-Secretária
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CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

PREÂMBULO
A Enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, construído e reproduzido por um conjunto 
de práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se na prestação de serviços à pessoa, família 
e coletividade, no seu contexto e circunstâncias de vida.
O aprimoramento do comportamento ético do profissional passa pelo processo de construção de uma consciência individual e coletiva, 
pelo compromisso social e profissional configurado pela responsabilidade no plano das relações de trabalho com reflexos no campo 
científico e político.
A Enfermagem brasileira, ante as transformações socioculturais, científicas e legais, entende ter chegado o momento de reformular o 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE).
A trajetória da reformulação, coordenada pelo Conselho Federal de Enfermagem com a participação dos Conselhos Regionais de 
Enfermagem, incluiu discussões com a categoria de Enfermagem. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem está organizado por 
assunto e inclui princípios, direitos, responsabilidades, deveres e proibições pertinentes à conduta ética dos profissionais de Enfermagem. 
O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em Enfermagem da 
população, os interesses do profissional e de sua organização. Está centrado na pessoa, família e coletividade e pressupõe que os 
trabalhadores de Enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por uma assistência sem riscos e danos e acessível a toda a população. 
O presente Código teve como referência os postulados da Declaração Universal dos Direitos do Homem, promulgada pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas (1948) e adotada pela Convenção de Genebra da Cruz Vermelha (1949), contidos no Código de Ética do Conselho 
Internacional de Enfermeiros (1953) e no Código de Ética da Associação Brasileira de Enfermagem (1975). Teve como referências, ainda, o 
Código de Deontologia de Enfermagem do Conselho Federal de Enfermagem (1976), o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 
(1993) e as Normas Internacionais e Nacionais sobre Pesquisa em Seres Humanos [Declaração Helsinque (1964), revista em Tóquio (1975), 
em Veneza (1983), em Hong Kong (1989) e em Sommerset West (1996), e a Resolução 196 do Conselho Nacional de Saúde, Ministério da 
Saúde (1996)].

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
A Enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e coletividade.
O profissional de Enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com 
os preceitos éticos e legais. 
O profissional de Enfermagem participa, como integrante da equipe de saúde, das ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da 
população e da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, que garantam a universalidade de acesso aos serviços 
de saúde, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização 
e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde.
O profissional de Enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos, em todas as suas dimensões.
O profissional de Enfermagem exerce as suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo 
com os princípios da ética e da bioética.

CAPÍTULO I
DAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS
DIREITOS
Art. 1º Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos 
humanos.
Art. 2º Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a sua prática profissional.
Art. 3º Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade.
Art. 4º Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 5º Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e 
lealdade.
Art. 6º Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.
Art. 7º Comunicar ao Coren e aos órgãos competentes fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício 
profissional.
 
PROIBIÇÕES
Art. 8º Promover e ser conivente com a injúria, calúnia e difamação de membro da equipe de Enfermagem, equipe de saúde e de 
trabalhadores de outras áreas, de organizações da categoria ou instituições.
Art. 9º Praticar e/ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato, que infrinja postulados éticos e legais.
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SEÇÃO I
DAS RELAÇÕES COM A PESSOA, FAMÍLIA E COLETIVIDADE
DIREITOS
Art. 10. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam 
segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.
Art. 11. Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
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 encargos ou atribuições, quando 
capaz de desempenho seguro para si e para outrem.
Art. 14. Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do 
desenvolvimento da profissão.
Art. 15. Prestar assistência de Enfermagem sem discriminação de qualquer natureza.
Art. 16. Garantir a continuidade da assistência de Enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão 
das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.
Art. 17. Prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências 
acerca da assistência de Enfermagem.
Art. 18. Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal, de tomar decisões sobre 
sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar.
Art. 19. Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e 
pós-morte.
Art. 20. Colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios 
e intercorrências acerca de seu estado de saúde e tratamento.
Art. 21. Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de 
qualquer membro da equipe de saúde.
Art. 22. Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem pleitear 
vantagens pessoais.
Art. 23. Encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de defesa do cidadão, nos termos da lei.
Art. 24. Respeitar, no exercício da profissão, as normas relativas à preservação do meio ambiente e denunciar aos órgãos competentes 
as formas de poluição e deterioração que comprometam a saúde e a vida.
Art. 25. Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar.

PROIBIÇÕES
Art. 26. Negar assistência de Enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
Art. 27. Executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto em 
iminente risco de morte.
Art. 28. Provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação.
Parágrafo único. Nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir, de acordo com a sua consciência, sobre a sua participação 
ou não no ato abortivo.
Art. 29. Promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente.
Art. 30. Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos.
Art. 31. Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente e em situação de 
emergência.
Art. 32. Executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam a segurança da pessoa.
Art. 33. Prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, exceto em caso de emergência. 
Art. 34. Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com qualquer forma de violência.
Art. 35. Registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada.

SEÇÃO II
DAS RELAÇÕES COM OS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM, SAÚDE E OUTROS
DIREITOS
Art. 36. Participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade.
Art. 37. Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de registro do 
profissional, exceto em situações de urgência e emergência.
Parágrafo único. O profissional de Enfermagem poderá recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de 
identificação de erro ou ilegibilidade.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 38. Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente 
ou em equipe.
Art. 39. Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, na 
condição de membro da equipe de saúde.
Art. 40. Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional seja por imperícia, imprudência ou negligência.
Art. 41. Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência.

PROIBIÇÕES
Art. 42. Assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro 
profissional.
Art. 43. Colaborar, direta ou indiretamente com outros profissionais de saúde, no descumprimento da legislação referente aos 
transplantes de órgãos, tecidos, esterilização humana, fecundação artificial e manipulação genética.

SEÇÃO III
DAS RELAÇÕES COM AS ORGANIZAÇÕES DA CATEGORIA
DIREITOS
Art. 44. Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem, quando impedido de cumprir o presente Código, a legislação do exercício 
profissional e as resoluções e decisões emanadas do Sistema Cofen/Coren.
Art. 45. Associar-se, exercer cargos e participar de entidades de classe e órgãos de fiscalização do exercício profissional.
Art. 46. Requerer em tempo hábil, informações acerca de normas e convocações.
Art. 47. Requerer, ao Conselho Regional de Enfermagem, medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de 
ofensa sofrida no exercício profissional.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 48. Cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão.
Art. 49. Comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que firam preceitos do presente Código e da legislação do exercício 
profissional.
Art. 50. Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou 
emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente Código e a legislação do exercício profissional.
Art. 51. Cumprir, no prazo estabelecido, as determinações e convocações do Conselho Federal e Conselho Regional de Enfermagem.
Art. 52. Colaborar com a fiscalização de exercício profissional.
Art. 53. Manter seus dados cadastrais atualizados, e regularizadas as suas obrigações financeiras com o Conselho Regional de 
Enfermagem.
Art. 54. Apor o número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem em assinatura, quando no exercício 
profissional.
Art. 55. Facilitar e incentivar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de atividades nas organizações da 
categoria.

PROIBIÇÕES
Art. 56. Executar e determinar a execução de atos contrários ao Código de Ética e às demais normas que regulam o exercício da 
Enfermagem.
Art. 57. Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou 
emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional.
Art. 58. Realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao patrimônio ou comprometam a finalidade para a qual foram instituídas as 
organizações da categoria.
Art. 59. Negar, omitir informações ou emitir falsas declarações sobre o exercício profissional quando solicitado pelo Conselho 
Regional de Enfermagem.

SEÇÃO IV
DAS RELAÇÕES COM AS ORGANIZAÇÕES EMPREGADORAS 
DIREITOS
Art. 60. Participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do aprimoramento técnico-científico, do exercício da 
cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração.
Art. 61. Suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não 
oferecer condições dignas para o exercício profissional ou que desrespeite a legislação do setor saúde, ressalvadas as situações de 
urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente por escrito sua decisão ao Conselho Regional de Enfermagem.
Art. 62. Receber salários ou honorários compatíveis com o nível de formação, a jornada de trabalho, a complexidade das ações e a 

responsabilidade pelo exercício profissional.
Art. 63. Desenvolver suas atividades profissionais em condições de trabalho que promovam a própria segurança e a da pessoa, 
família e coletividade sob seus cuidados, e dispor de material e equipamentos de proteção individual e coletiva, segundo as normas 
vigentes.
Art. 64. Recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou equipamentos de proteção individual e coletiva 
definidos na legislação específica.
Art. 65. Formar e participar da comissão de ética da instituição pública ou privada onde trabalha, bem como de comissões 
interdisciplinares.
Art. 66. Exercer cargos de direção, gestão e coordenação na área de seu exercício profissional e do setor saúde.
Art. 67. Ser informado sobre as políticas da instituição e do serviço de Enfermagem, bem como participar de sua elaboração.
Art. 68. Registrar no prontuário, e em outros documentos próprios da Enfermagem, informações referentes ao processo de cuidar da 
pessoa.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 69. Estimular, promover e criar condições para o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos profissionais de Enfermagem 
sob sua orientação e supervisão.
Art. 70. Estimular, facilitar e promover o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, devidamente aprovadas nas 
instâncias deliberativas da instituição.
Art. 71. Incentivar e criar condições para registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar.
Art. 72. Registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa.

PROIBIÇÕES
Art. 73. Trabalhar, colaborar ou acumpliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem princípios e normas que regulam 
o exercício profissional de Enfermagem.
Art. 74. Pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, utilizando-se de concorrência desleal.
Art. 75. Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de hospital, casa de saúde, unidade sanitária, clínica, ambulatório, 
escola, curso, empresa ou estabelecimento congênere sem nele exercer as funções de Enfermagem pressupostas.
Art. 76. Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir 
Assistência de Enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem.
Art. 77. Usar de qualquer mecanismo de pressão ou suborno com pessoas físicas ou jurídicas para conseguir qualquer tipo de 
vantagem.
Art. 78. Utilizar, de forma abusiva, o poder que lhe confere a posição ou cargo, para impor ordens, opiniões, atentar contra o pudor, 
assediar sexual ou moralmente, inferiorizar pessoas ou dificultar o exercício profissional.
Art. 79. Apropriar-se de dinheiro, valor, bem móvel ou imóvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo, ou 
desviá-lo em proveito próprio ou de outrem. 
Art. 80. Delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de Enfermagem ou de saúde, que não seja Enfermeiro.

CAPÍTULO II
DO SIGILO PROFISSIONAL
DIREITOS
Art. 81. Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas 
ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 82. Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto casos 
previstos em lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal.
§ 1º Permanece o dever mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida.
§ 2º Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá ser revelado quando necessário à prestação da assistência. 
§ 3º O profissional de Enfermagem, intimado como testemunha, deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar 
seu impedimento de revelar o segredo.
§ 4º O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou 
responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, exceto nos casos em que possa acarretar danos ou riscos ao 
mesmo.
Art. 83. Orientar, na condição de Enfermeiro, a equipe sob sua responsabilidade, sobre o dever do sigilo profissional. 
 
PROIBIÇÕES
Art. 84. Franquear o acesso a informações e documentos para pessoas que não estão diretamente envolvidas na prestação da 
assistência, exceto nos casos previstos na legislação vigente ou por ordem judicial.

Art. 85. Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados.
CAPÍTULO III
DO ENSINO, DA PESQUISA E DA PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
DIREITOS
Art. 86. Realizar e participar de atividades de ensino e pesquisa, respeitadas as normas ético-legais.
Art. 87. Ter conhecimento acerca do ensino e da pesquisa a serem desenvolvidos com as pessoas sob sua responsabilidade 
profissional ou em seu local de trabalho.
Art. 88. Ter reconhecida sua autoria ou participação em produção técnico-científica.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 89. Atender as normas vigentes para a pesquisa envolvendo seres humanos, segundo a especificidade da investigação.
Art. 90. Interromper a pesquisa na presença de qualquer perigo a vida e a integridade da pessoa.
Art. 91. Respeitar os princípios da honestidade e fidedignidade, bem como os direitos autorais no processo de pesquisa, 
especialmente na divulgação dos seus resultados.
Art. 92. Disponibilizar os resultados de pesquisa à comunidade científica e sociedade em geral.
Art. 93. Promover a defesa e o respeito aos princípios éticos e legais da profissão no ensino, na pesquisa e produções 
técnico-científicas.

PROIBIÇÕES
Art. 94. Realizar ou participar de atividades de ensino e pesquisa, em que o direito inalienável da pessoa, família ou coletividade seja 
desrespeitado ou ofereça qualquer tipo de risco ou dano aos envolvidos.
Art. 95. Eximir-se da responsabilidade por atividades executadas por alunos ou estagiários, na condição de docente, Enfermeiro 
responsável ou supervisor. 
Art. 96. Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, família ou coletividade.
Art. 97. Falsificar ou manipular resultados de pesquisa, bem como usá-los para fins diferentes dos pré-determinados. 
Art. 98. Publicar trabalho com elementos que identifiquem o sujeito participante do estudo sem sua autorização.
Art. 99. Divulgar ou publicar, em seu nome, produção técnico-científica ou instrumento de organização formal do qual não tenha 
participado ou omitir nomes de coautores e colaboradores.
Art. 100. Utilizar sem referência ao autor ou sem a sua autorização expressa, dados, informações, ou opiniões ainda não publicados.
Art. 101. Apropriar-se ou utilizar produções técnico-científicas, das quais tenha participado como autor ou não, implantadas em 
serviços ou instituições sem concordância ou concessão do autor.
Art. 102. Aproveitar-se de posição hierárquica para fazer constar seu nome como autor ou coautor em obra técnico-científica.

CAPÍTULO IV
DA PUBLICIDADE
DIREITOS
Art. 103. Utilizar-se de veículo de comunicação para conceder entrevistas ou divulgar eventos e assuntos de sua competência, com 
finalidade educativa e de interesse social.
Art. 104. Anunciar a prestação de serviços para os quais está habilitado.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 105. Resguardar os princípios da honestidade, veracidade e fidedignidade no conteúdo e na forma publicitária.
Art. 106. Zelar pelos preceitos éticos e legais da profissão nas diferentes formas de divulgação. 

PROIBIÇÕES
Art. 107. Divulgar informação inverídica sobre assunto de sua área profissional.
Art. 108. Inserir imagens ou informações que possam identificar pessoas e instituições sem sua prévia autorização.
Art. 109. Anunciar título ou qualificação que não possa comprovar.
Art. 110. Omitir em proveito próprio, referência a pessoas ou instituições.
Art. 111. Anunciar a prestação de serviços gratuitos ou propor honorários que caracterizem concorrência desleal.

CAPÍTULO V
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 112. A caracterização das infrações éticas e disciplinares e a aplicação das respectivas penalidades regem-se por este Código, sem 
prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais.
Art. 113. Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que implique desobediência e/ou inobservância às disposições 
do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
Art. 114. Considera-se infração disciplinar a inobservância das normas dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem.
Art. 115. Responde pela infração quem a cometer ou concorrer para a sua prática, ou dela obtiver benefício, quando cometida por 

outrem.
Art. 116. A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos do dano e de suas consequências. 
Art. 117. A infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código de Processo Ético das Autarquias 
Profissionais de Enfermagem.
Art. 118. As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, 
da Lei n° 5.905, de 12 de julho de 1973, são as seguintes:
I - Advertência verbal; 
II - Multa; 
III - Censura; 
IV - Suspensão do exercício profissional; 
V - Cassação do direito ao exercício profissional.
§ 1º A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na 
presença de duas testemunhas.
§ 2º A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence 
o infrator, em vigor no ato do pagamento.
§ 3º A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem 
e em jornais de grande circulação.
§ 4º A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período não superior a 29 dias e será 
divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos 
órgãos empregadores.
§ 5º A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem e será divulgada nas publicações dos Conselhos Federal e 
Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
Art. 119. As penalidades, referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional, são da alçada do 
Conselho Regional de Enfermagem, serão registradas no prontuário do profissional de Enfermagem; a pena de cassação do direito ao 
exercício profissional é de competência do Conselho Federal de Enfermagem, conforme o disposto no  art. 18, parágrafo primeiro, da 
Lei n° 5.905/73.
Parágrafo único. Na situação em que o processo tiver origem no Conselho Federal de Enfermagem, terá como instância superior a 
Assembleia dos Delegados Regionais.
Art. 120. Para a graduação da penalidade e respectiva imposição consideram-se:
I - A maior ou menor gravidade da infração; 
II - As circunstâncias agravantes e atenuantes da infração; 
III - O dano causado e suas consequências; 
IV - Os antecedentes do infrator. 
Art. 121. As infrações serão consideradas leves, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso.
§ 1º São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar 
debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições.
§ 2º São consideradas infrações graves as que provoquem perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função em 
qualquer pessoa ou as que causem danos patrimoniais ou financeiros.
§ 3º São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem morte, deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, 
sentido, função ou ainda, dano moral irremediável em qualquer pessoa. 
Art. 122. São consideradas circunstâncias atenuantes: 
I - Ter o infrator procurado, logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as consequências do 
seu ato;
II - Ter bons antecedentes profissionais; 
III - Realizar atos sob coação e/ou intimidação;
IV - Realizar ato sob emprego real de força física;
V - Ter confessado espontaneamente a autoria da infração. 
Art. 123. São consideradas circunstâncias agravantes:
I - Ser reincidente; 
II - Causar danos irreparáveis; 
III - Cometer infração dolosamente; 
IV - Cometer a infração por motivo fútil ou torpe; 
V - Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração; 
VI - Aproveitar-se da fragilidade da vítima; 
VII - Cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função; 
VIII - Ter maus antecedentes profissionais. 

CAPÍTULO VI
DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES
Art. 124. As penalidades previstas neste Código somente poderão ser aplicadas, cumulativamente, quando houver infração a mais de um 
artigo.
Art. 125. A pena de advertência verbal é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 5º a 7º; 12 a 14; 16 a 24; 27; 
30; 32; 34; 35; 38 a 40; 49 a 55; 57; 69 a 71; 74; 78; 82 a 85; 89 a 95; 98 a 102; 105; 106; 108 a 111 deste Código.
Art. 126. A pena de multa é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 5º a 9º; 12; 13; 15; 16; 19; 24; 25; 26; 28 a 
35; 38 a 43; 48 a 51; 53; 56 a 59; 72 a 80; 82; 84; 85; 90; 94; 96; 97 a 102; 105; 107; 108; 110; e 111 deste Código. 
Art. 127. A pena de censura é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 8º; 12; 13; 15; 16; 25; 30 a 35; 41 a 43; 
48; 51; 54; 56 a 59; 71 a 80; 82; 84; 85; 90; 91; 94 a 102; 105; 107 a 111 deste Código.
Art. 128. A pena de suspensão do exercício profissional é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 8º; 9º; 12; 
15; 16; 25; 26; 28; 29; 31; 33 a 35; 41 a 43; 48; 56; 58; 59; 72; 73; 75 a 80; 82; 84; 85; 90; 94; 96 a 102; 105; 107 e 108 deste Código.
Art. 129. A pena de cassação do direito ao exercício profissional é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 9º; 
12; 26; 28; 29; 78 e 79 deste Código.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 130. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem.
Art. 131. Este Código poderá ser alterado pelo Conselho Federal de Enfermagem, por iniciativa própria ou mediante proposta de Conselhos 
Regionais.
   
Parágrafo único. A alteração referida deve ser precedida de ampla discussão com a categoria, coordenada pelos Conselhos Regionais.

Art. 132. O presente Código entrará em vigor 90 dias após sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2007



CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

PREÂMBULO
A Enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, construído e reproduzido por um conjunto 
de práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se na prestação de serviços à pessoa, família 
e coletividade, no seu contexto e circunstâncias de vida.
O aprimoramento do comportamento ético do profissional passa pelo processo de construção de uma consciência individual e coletiva, 
pelo compromisso social e profissional configurado pela responsabilidade no plano das relações de trabalho com reflexos no campo 
científico e político.
A Enfermagem brasileira, ante as transformações socioculturais, científicas e legais, entende ter chegado o momento de reformular o 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE).
A trajetória da reformulação, coordenada pelo Conselho Federal de Enfermagem com a participação dos Conselhos Regionais de 
Enfermagem, incluiu discussões com a categoria de Enfermagem. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem está organizado por 
assunto e inclui princípios, direitos, responsabilidades, deveres e proibições pertinentes à conduta ética dos profissionais de Enfermagem. 
O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em Enfermagem da 
população, os interesses do profissional e de sua organização. Está centrado na pessoa, família e coletividade e pressupõe que os 
trabalhadores de Enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por uma assistência sem riscos e danos e acessível a toda a população. 
O presente Código teve como referência os postulados da Declaração Universal dos Direitos do Homem, promulgada pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas (1948) e adotada pela Convenção de Genebra da Cruz Vermelha (1949), contidos no Código de Ética do Conselho 
Internacional de Enfermeiros (1953) e no Código de Ética da Associação Brasileira de Enfermagem (1975). Teve como referências, ainda, o 
Código de Deontologia de Enfermagem do Conselho Federal de Enfermagem (1976), o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 
(1993) e as Normas Internacionais e Nacionais sobre Pesquisa em Seres Humanos [Declaração Helsinque (1964), revista em Tóquio (1975), 
em Veneza (1983), em Hong Kong (1989) e em Sommerset West (1996), e a Resolução 196 do Conselho Nacional de Saúde, Ministério da 
Saúde (1996)].

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
A Enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e coletividade.
O profissional de Enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com 
os preceitos éticos e legais. 
O profissional de Enfermagem participa, como integrante da equipe de saúde, das ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da 
população e da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, que garantam a universalidade de acesso aos serviços 
de saúde, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização 
e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde.
O profissional de Enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos, em todas as suas dimensões.
O profissional de Enfermagem exerce as suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo 
com os princípios da ética e da bioética.

CAPÍTULO I
DAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS
DIREITOS
Art. 1º Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos 
humanos.
Art. 2º Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a sua prática profissional.
Art. 3º Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade.
Art. 4º Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 5º Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e 
lealdade.
Art. 6º Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.
Art. 7º Comunicar ao Coren e aos órgãos competentes fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício 
profissional.
 
PROIBIÇÕES
Art. 8º Promover e ser conivente com a injúria, calúnia e difamação de membro da equipe de Enfermagem, equipe de saúde e de 
trabalhadores de outras áreas, de organizações da categoria ou instituições.
Art. 9º Praticar e/ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato, que infrinja postulados éticos e legais.
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SEÇÃO I
DAS RELAÇÕES COM A PESSOA, FAMÍLIA E COLETIVIDADE
DIREITOS
Art. 10. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam 
segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.
Art. 11. Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
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 encargos ou atribuições, quando 
capaz de desempenho seguro para si e para outrem.
Art. 14. Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do 
desenvolvimento da profissão.
Art. 15. Prestar assistência de Enfermagem sem discriminação de qualquer natureza.
Art. 16. Garantir a continuidade da assistência de Enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão 
das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.
Art. 17. Prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências 
acerca da assistência de Enfermagem.
Art. 18. Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal, de tomar decisões sobre 
sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar.
Art. 19. Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e 
pós-morte.
Art. 20. Colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios 
e intercorrências acerca de seu estado de saúde e tratamento.
Art. 21. Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de 
qualquer membro da equipe de saúde.
Art. 22. Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem pleitear 
vantagens pessoais.
Art. 23. Encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de defesa do cidadão, nos termos da lei.
Art. 24. Respeitar, no exercício da profissão, as normas relativas à preservação do meio ambiente e denunciar aos órgãos competentes 
as formas de poluição e deterioração que comprometam a saúde e a vida.
Art. 25. Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar.

PROIBIÇÕES
Art. 26. Negar assistência de Enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
Art. 27. Executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto em 
iminente risco de morte.
Art. 28. Provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação.
Parágrafo único. Nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir, de acordo com a sua consciência, sobre a sua participação 
ou não no ato abortivo.
Art. 29. Promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente.
Art. 30. Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos.
Art. 31. Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente e em situação de 
emergência.
Art. 32. Executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam a segurança da pessoa.
Art. 33. Prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, exceto em caso de emergência. 
Art. 34. Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com qualquer forma de violência.
Art. 35. Registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada.

SEÇÃO II
DAS RELAÇÕES COM OS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM, SAÚDE E OUTROS
DIREITOS
Art. 36. Participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade.
Art. 37. Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de registro do 
profissional, exceto em situações de urgência e emergência.
Parágrafo único. O profissional de Enfermagem poderá recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de 
identificação de erro ou ilegibilidade.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 38. Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente 
ou em equipe.
Art. 39. Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, na 
condição de membro da equipe de saúde.
Art. 40. Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional seja por imperícia, imprudência ou negligência.
Art. 41. Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência.

PROIBIÇÕES
Art. 42. Assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro 
profissional.
Art. 43. Colaborar, direta ou indiretamente com outros profissionais de saúde, no descumprimento da legislação referente aos 
transplantes de órgãos, tecidos, esterilização humana, fecundação artificial e manipulação genética.

SEÇÃO III
DAS RELAÇÕES COM AS ORGANIZAÇÕES DA CATEGORIA
DIREITOS
Art. 44. Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem, quando impedido de cumprir o presente Código, a legislação do exercício 
profissional e as resoluções e decisões emanadas do Sistema Cofen/Coren.
Art. 45. Associar-se, exercer cargos e participar de entidades de classe e órgãos de fiscalização do exercício profissional.
Art. 46. Requerer em tempo hábil, informações acerca de normas e convocações.
Art. 47. Requerer, ao Conselho Regional de Enfermagem, medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de 
ofensa sofrida no exercício profissional.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 48. Cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão.
Art. 49. Comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que firam preceitos do presente Código e da legislação do exercício 
profissional.
Art. 50. Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou 
emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente Código e a legislação do exercício profissional.
Art. 51. Cumprir, no prazo estabelecido, as determinações e convocações do Conselho Federal e Conselho Regional de Enfermagem.
Art. 52. Colaborar com a fiscalização de exercício profissional.
Art. 53. Manter seus dados cadastrais atualizados, e regularizadas as suas obrigações financeiras com o Conselho Regional de 
Enfermagem.
Art. 54. Apor o número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem em assinatura, quando no exercício 
profissional.
Art. 55. Facilitar e incentivar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de atividades nas organizações da 
categoria.

PROIBIÇÕES
Art. 56. Executar e determinar a execução de atos contrários ao Código de Ética e às demais normas que regulam o exercício da 
Enfermagem.
Art. 57. Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou 
emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional.
Art. 58. Realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao patrimônio ou comprometam a finalidade para a qual foram instituídas as 
organizações da categoria.
Art. 59. Negar, omitir informações ou emitir falsas declarações sobre o exercício profissional quando solicitado pelo Conselho 
Regional de Enfermagem.

SEÇÃO IV
DAS RELAÇÕES COM AS ORGANIZAÇÕES EMPREGADORAS 
DIREITOS
Art. 60. Participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do aprimoramento técnico-científico, do exercício da 
cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração.
Art. 61. Suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não 
oferecer condições dignas para o exercício profissional ou que desrespeite a legislação do setor saúde, ressalvadas as situações de 
urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente por escrito sua decisão ao Conselho Regional de Enfermagem.
Art. 62. Receber salários ou honorários compatíveis com o nível de formação, a jornada de trabalho, a complexidade das ações e a 

responsabilidade pelo exercício profissional.
Art. 63. Desenvolver suas atividades profissionais em condições de trabalho que promovam a própria segurança e a da pessoa, 
família e coletividade sob seus cuidados, e dispor de material e equipamentos de proteção individual e coletiva, segundo as normas 
vigentes.
Art. 64. Recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou equipamentos de proteção individual e coletiva 
definidos na legislação específica.
Art. 65. Formar e participar da comissão de ética da instituição pública ou privada onde trabalha, bem como de comissões 
interdisciplinares.
Art. 66. Exercer cargos de direção, gestão e coordenação na área de seu exercício profissional e do setor saúde.
Art. 67. Ser informado sobre as políticas da instituição e do serviço de Enfermagem, bem como participar de sua elaboração.
Art. 68. Registrar no prontuário, e em outros documentos próprios da Enfermagem, informações referentes ao processo de cuidar da 
pessoa.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 69. Estimular, promover e criar condições para o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos profissionais de Enfermagem 
sob sua orientação e supervisão.
Art. 70. Estimular, facilitar e promover o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, devidamente aprovadas nas 
instâncias deliberativas da instituição.
Art. 71. Incentivar e criar condições para registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar.
Art. 72. Registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa.

PROIBIÇÕES
Art. 73. Trabalhar, colaborar ou acumpliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem princípios e normas que regulam 
o exercício profissional de Enfermagem.
Art. 74. Pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, utilizando-se de concorrência desleal.
Art. 75. Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de hospital, casa de saúde, unidade sanitária, clínica, ambulatório, 
escola, curso, empresa ou estabelecimento congênere sem nele exercer as funções de Enfermagem pressupostas.
Art. 76. Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir 
Assistência de Enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem.
Art. 77. Usar de qualquer mecanismo de pressão ou suborno com pessoas físicas ou jurídicas para conseguir qualquer tipo de 
vantagem.
Art. 78. Utilizar, de forma abusiva, o poder que lhe confere a posição ou cargo, para impor ordens, opiniões, atentar contra o pudor, 
assediar sexual ou moralmente, inferiorizar pessoas ou dificultar o exercício profissional.
Art. 79. Apropriar-se de dinheiro, valor, bem móvel ou imóvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo, ou 
desviá-lo em proveito próprio ou de outrem. 
Art. 80. Delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de Enfermagem ou de saúde, que não seja Enfermeiro.

CAPÍTULO II
DO SIGILO PROFISSIONAL
DIREITOS
Art. 81. Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas 
ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 82. Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto casos 
previstos em lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal.
§ 1º Permanece o dever mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida.
§ 2º Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá ser revelado quando necessário à prestação da assistência. 
§ 3º O profissional de Enfermagem, intimado como testemunha, deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar 
seu impedimento de revelar o segredo.
§ 4º O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou 
responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, exceto nos casos em que possa acarretar danos ou riscos ao 
mesmo.
Art. 83. Orientar, na condição de Enfermeiro, a equipe sob sua responsabilidade, sobre o dever do sigilo profissional. 
 
PROIBIÇÕES
Art. 84. Franquear o acesso a informações e documentos para pessoas que não estão diretamente envolvidas na prestação da 
assistência, exceto nos casos previstos na legislação vigente ou por ordem judicial.

Art. 85. Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados.
CAPÍTULO III
DO ENSINO, DA PESQUISA E DA PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
DIREITOS
Art. 86. Realizar e participar de atividades de ensino e pesquisa, respeitadas as normas ético-legais.
Art. 87. Ter conhecimento acerca do ensino e da pesquisa a serem desenvolvidos com as pessoas sob sua responsabilidade 
profissional ou em seu local de trabalho.
Art. 88. Ter reconhecida sua autoria ou participação em produção técnico-científica.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 89. Atender as normas vigentes para a pesquisa envolvendo seres humanos, segundo a especificidade da investigação.
Art. 90. Interromper a pesquisa na presença de qualquer perigo a vida e a integridade da pessoa.
Art. 91. Respeitar os princípios da honestidade e fidedignidade, bem como os direitos autorais no processo de pesquisa, 
especialmente na divulgação dos seus resultados.
Art. 92. Disponibilizar os resultados de pesquisa à comunidade científica e sociedade em geral.
Art. 93. Promover a defesa e o respeito aos princípios éticos e legais da profissão no ensino, na pesquisa e produções 
técnico-científicas.

PROIBIÇÕES
Art. 94. Realizar ou participar de atividades de ensino e pesquisa, em que o direito inalienável da pessoa, família ou coletividade seja 
desrespeitado ou ofereça qualquer tipo de risco ou dano aos envolvidos.
Art. 95. Eximir-se da responsabilidade por atividades executadas por alunos ou estagiários, na condição de docente, Enfermeiro 
responsável ou supervisor. 
Art. 96. Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, família ou coletividade.
Art. 97. Falsificar ou manipular resultados de pesquisa, bem como usá-los para fins diferentes dos pré-determinados. 
Art. 98. Publicar trabalho com elementos que identifiquem o sujeito participante do estudo sem sua autorização.
Art. 99. Divulgar ou publicar, em seu nome, produção técnico-científica ou instrumento de organização formal do qual não tenha 
participado ou omitir nomes de coautores e colaboradores.
Art. 100. Utilizar sem referência ao autor ou sem a sua autorização expressa, dados, informações, ou opiniões ainda não publicados.
Art. 101. Apropriar-se ou utilizar produções técnico-científicas, das quais tenha participado como autor ou não, implantadas em 
serviços ou instituições sem concordância ou concessão do autor.
Art. 102. Aproveitar-se de posição hierárquica para fazer constar seu nome como autor ou coautor em obra técnico-científica.

CAPÍTULO IV
DA PUBLICIDADE
DIREITOS
Art. 103. Utilizar-se de veículo de comunicação para conceder entrevistas ou divulgar eventos e assuntos de sua competência, com 
finalidade educativa e de interesse social.
Art. 104. Anunciar a prestação de serviços para os quais está habilitado.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 105. Resguardar os princípios da honestidade, veracidade e fidedignidade no conteúdo e na forma publicitária.
Art. 106. Zelar pelos preceitos éticos e legais da profissão nas diferentes formas de divulgação. 

PROIBIÇÕES
Art. 107. Divulgar informação inverídica sobre assunto de sua área profissional.
Art. 108. Inserir imagens ou informações que possam identificar pessoas e instituições sem sua prévia autorização.
Art. 109. Anunciar título ou qualificação que não possa comprovar.
Art. 110. Omitir em proveito próprio, referência a pessoas ou instituições.
Art. 111. Anunciar a prestação de serviços gratuitos ou propor honorários que caracterizem concorrência desleal.

CAPÍTULO V
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 112. A caracterização das infrações éticas e disciplinares e a aplicação das respectivas penalidades regem-se por este Código, sem 
prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais.
Art. 113. Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que implique desobediência e/ou inobservância às disposições 
do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
Art. 114. Considera-se infração disciplinar a inobservância das normas dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem.
Art. 115. Responde pela infração quem a cometer ou concorrer para a sua prática, ou dela obtiver benefício, quando cometida por 

outrem.
Art. 116. A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos do dano e de suas consequências. 
Art. 117. A infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código de Processo Ético das Autarquias 
Profissionais de Enfermagem.
Art. 118. As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, 
da Lei n° 5.905, de 12 de julho de 1973, são as seguintes:
I - Advertência verbal; 
II - Multa; 
III - Censura; 
IV - Suspensão do exercício profissional; 
V - Cassação do direito ao exercício profissional.
§ 1º A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na 
presença de duas testemunhas.
§ 2º A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence 
o infrator, em vigor no ato do pagamento.
§ 3º A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem 
e em jornais de grande circulação.
§ 4º A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período não superior a 29 dias e será 
divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos 
órgãos empregadores.
§ 5º A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem e será divulgada nas publicações dos Conselhos Federal e 
Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
Art. 119. As penalidades, referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional, são da alçada do 
Conselho Regional de Enfermagem, serão registradas no prontuário do profissional de Enfermagem; a pena de cassação do direito ao 
exercício profissional é de competência do Conselho Federal de Enfermagem, conforme o disposto no  art. 18, parágrafo primeiro, da 
Lei n° 5.905/73.
Parágrafo único. Na situação em que o processo tiver origem no Conselho Federal de Enfermagem, terá como instância superior a 
Assembleia dos Delegados Regionais.
Art. 120. Para a graduação da penalidade e respectiva imposição consideram-se:
I - A maior ou menor gravidade da infração; 
II - As circunstâncias agravantes e atenuantes da infração; 
III - O dano causado e suas consequências; 
IV - Os antecedentes do infrator. 
Art. 121. As infrações serão consideradas leves, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso.
§ 1º São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar 
debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições.
§ 2º São consideradas infrações graves as que provoquem perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função em 
qualquer pessoa ou as que causem danos patrimoniais ou financeiros.
§ 3º São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem morte, deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, 
sentido, função ou ainda, dano moral irremediável em qualquer pessoa. 
Art. 122. São consideradas circunstâncias atenuantes: 
I - Ter o infrator procurado, logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as consequências do 
seu ato;
II - Ter bons antecedentes profissionais; 
III - Realizar atos sob coação e/ou intimidação;
IV - Realizar ato sob emprego real de força física;
V - Ter confessado espontaneamente a autoria da infração. 
Art. 123. São consideradas circunstâncias agravantes:
I - Ser reincidente; 
II - Causar danos irreparáveis; 
III - Cometer infração dolosamente; 
IV - Cometer a infração por motivo fútil ou torpe; 
V - Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração; 
VI - Aproveitar-se da fragilidade da vítima; 
VII - Cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função; 
VIII - Ter maus antecedentes profissionais. 

CAPÍTULO VI
DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES
Art. 124. As penalidades previstas neste Código somente poderão ser aplicadas, cumulativamente, quando houver infração a mais de um 
artigo.
Art. 125. A pena de advertência verbal é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 5º a 7º; 12 a 14; 16 a 24; 27; 
30; 32; 34; 35; 38 a 40; 49 a 55; 57; 69 a 71; 74; 78; 82 a 85; 89 a 95; 98 a 102; 105; 106; 108 a 111 deste Código.
Art. 126. A pena de multa é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 5º a 9º; 12; 13; 15; 16; 19; 24; 25; 26; 28 a 
35; 38 a 43; 48 a 51; 53; 56 a 59; 72 a 80; 82; 84; 85; 90; 94; 96; 97 a 102; 105; 107; 108; 110; e 111 deste Código. 
Art. 127. A pena de censura é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 8º; 12; 13; 15; 16; 25; 30 a 35; 41 a 43; 
48; 51; 54; 56 a 59; 71 a 80; 82; 84; 85; 90; 91; 94 a 102; 105; 107 a 111 deste Código.
Art. 128. A pena de suspensão do exercício profissional é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 8º; 9º; 12; 
15; 16; 25; 26; 28; 29; 31; 33 a 35; 41 a 43; 48; 56; 58; 59; 72; 73; 75 a 80; 82; 84; 85; 90; 94; 96 a 102; 105; 107 e 108 deste Código.
Art. 129. A pena de cassação do direito ao exercício profissional é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 9º; 
12; 26; 28; 29; 78 e 79 deste Código.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 130. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem.
Art. 131. Este Código poderá ser alterado pelo Conselho Federal de Enfermagem, por iniciativa própria ou mediante proposta de Conselhos 
Regionais.
   
Parágrafo único. A alteração referida deve ser precedida de ampla discussão com a categoria, coordenada pelos Conselhos Regionais.

Art. 132. O presente Código entrará em vigor 90 dias após sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2007



CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

PREÂMBULO
A Enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, construído e reproduzido por um conjunto 
de práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se na prestação de serviços à pessoa, família 
e coletividade, no seu contexto e circunstâncias de vida.
O aprimoramento do comportamento ético do profissional passa pelo processo de construção de uma consciência individual e coletiva, 
pelo compromisso social e profissional configurado pela responsabilidade no plano das relações de trabalho com reflexos no campo 
científico e político.
A Enfermagem brasileira, ante as transformações socioculturais, científicas e legais, entende ter chegado o momento de reformular o 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE).
A trajetória da reformulação, coordenada pelo Conselho Federal de Enfermagem com a participação dos Conselhos Regionais de 
Enfermagem, incluiu discussões com a categoria de Enfermagem. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem está organizado por 
assunto e inclui princípios, direitos, responsabilidades, deveres e proibições pertinentes à conduta ética dos profissionais de Enfermagem. 
O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em Enfermagem da 
população, os interesses do profissional e de sua organização. Está centrado na pessoa, família e coletividade e pressupõe que os 
trabalhadores de Enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por uma assistência sem riscos e danos e acessível a toda a população. 
O presente Código teve como referência os postulados da Declaração Universal dos Direitos do Homem, promulgada pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas (1948) e adotada pela Convenção de Genebra da Cruz Vermelha (1949), contidos no Código de Ética do Conselho 
Internacional de Enfermeiros (1953) e no Código de Ética da Associação Brasileira de Enfermagem (1975). Teve como referências, ainda, o 
Código de Deontologia de Enfermagem do Conselho Federal de Enfermagem (1976), o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 
(1993) e as Normas Internacionais e Nacionais sobre Pesquisa em Seres Humanos [Declaração Helsinque (1964), revista em Tóquio (1975), 
em Veneza (1983), em Hong Kong (1989) e em Sommerset West (1996), e a Resolução 196 do Conselho Nacional de Saúde, Ministério da 
Saúde (1996)].

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
A Enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e coletividade.
O profissional de Enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com 
os preceitos éticos e legais. 
O profissional de Enfermagem participa, como integrante da equipe de saúde, das ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da 
população e da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, que garantam a universalidade de acesso aos serviços 
de saúde, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização 
e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde.
O profissional de Enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos, em todas as suas dimensões.
O profissional de Enfermagem exerce as suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo 
com os princípios da ética e da bioética.

CAPÍTULO I
DAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS
DIREITOS
Art. 1º Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos 
humanos.
Art. 2º Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a sua prática profissional.
Art. 3º Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade.
Art. 4º Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 5º Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e 
lealdade.
Art. 6º Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.
Art. 7º Comunicar ao Coren e aos órgãos competentes fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício 
profissional.
 
PROIBIÇÕES
Art. 8º Promover e ser conivente com a injúria, calúnia e difamação de membro da equipe de Enfermagem, equipe de saúde e de 
trabalhadores de outras áreas, de organizações da categoria ou instituições.
Art. 9º Praticar e/ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato, que infrinja postulados éticos e legais.
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SEÇÃO I
DAS RELAÇÕES COM A PESSOA, FAMÍLIA E COLETIVIDADE
DIREITOS
Art. 10. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam 
segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.
Art. 11. Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
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 encargos ou atribuições, quando 
capaz de desempenho seguro para si e para outrem.
Art. 14. Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do 
desenvolvimento da profissão.
Art. 15. Prestar assistência de Enfermagem sem discriminação de qualquer natureza.
Art. 16. Garantir a continuidade da assistência de Enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão 
das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.
Art. 17. Prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências 
acerca da assistência de Enfermagem.
Art. 18. Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal, de tomar decisões sobre 
sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar.
Art. 19. Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e 
pós-morte.
Art. 20. Colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios 
e intercorrências acerca de seu estado de saúde e tratamento.
Art. 21. Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de 
qualquer membro da equipe de saúde.
Art. 22. Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem pleitear 
vantagens pessoais.
Art. 23. Encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de defesa do cidadão, nos termos da lei.
Art. 24. Respeitar, no exercício da profissão, as normas relativas à preservação do meio ambiente e denunciar aos órgãos competentes 
as formas de poluição e deterioração que comprometam a saúde e a vida.
Art. 25. Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar.

PROIBIÇÕES
Art. 26. Negar assistência de Enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
Art. 27. Executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto em 
iminente risco de morte.
Art. 28. Provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação.
Parágrafo único. Nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir, de acordo com a sua consciência, sobre a sua participação 
ou não no ato abortivo.
Art. 29. Promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente.
Art. 30. Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos.
Art. 31. Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente e em situação de 
emergência.
Art. 32. Executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam a segurança da pessoa.
Art. 33. Prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, exceto em caso de emergência. 
Art. 34. Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com qualquer forma de violência.
Art. 35. Registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada.

SEÇÃO II
DAS RELAÇÕES COM OS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM, SAÚDE E OUTROS
DIREITOS
Art. 36. Participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade.
Art. 37. Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de registro do 
profissional, exceto em situações de urgência e emergência.
Parágrafo único. O profissional de Enfermagem poderá recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de 
identificação de erro ou ilegibilidade.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 38. Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente 
ou em equipe.
Art. 39. Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, na 
condição de membro da equipe de saúde.
Art. 40. Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional seja por imperícia, imprudência ou negligência.
Art. 41. Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência.

PROIBIÇÕES
Art. 42. Assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro 
profissional.
Art. 43. Colaborar, direta ou indiretamente com outros profissionais de saúde, no descumprimento da legislação referente aos 
transplantes de órgãos, tecidos, esterilização humana, fecundação artificial e manipulação genética.

SEÇÃO III
DAS RELAÇÕES COM AS ORGANIZAÇÕES DA CATEGORIA
DIREITOS
Art. 44. Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem, quando impedido de cumprir o presente Código, a legislação do exercício 
profissional e as resoluções e decisões emanadas do Sistema Cofen/Coren.
Art. 45. Associar-se, exercer cargos e participar de entidades de classe e órgãos de fiscalização do exercício profissional.
Art. 46. Requerer em tempo hábil, informações acerca de normas e convocações.
Art. 47. Requerer, ao Conselho Regional de Enfermagem, medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de 
ofensa sofrida no exercício profissional.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 48. Cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão.
Art. 49. Comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que firam preceitos do presente Código e da legislação do exercício 
profissional.
Art. 50. Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou 
emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente Código e a legislação do exercício profissional.
Art. 51. Cumprir, no prazo estabelecido, as determinações e convocações do Conselho Federal e Conselho Regional de Enfermagem.
Art. 52. Colaborar com a fiscalização de exercício profissional.
Art. 53. Manter seus dados cadastrais atualizados, e regularizadas as suas obrigações financeiras com o Conselho Regional de 
Enfermagem.
Art. 54. Apor o número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem em assinatura, quando no exercício 
profissional.
Art. 55. Facilitar e incentivar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de atividades nas organizações da 
categoria.

PROIBIÇÕES
Art. 56. Executar e determinar a execução de atos contrários ao Código de Ética e às demais normas que regulam o exercício da 
Enfermagem.
Art. 57. Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou 
emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional.
Art. 58. Realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao patrimônio ou comprometam a finalidade para a qual foram instituídas as 
organizações da categoria.
Art. 59. Negar, omitir informações ou emitir falsas declarações sobre o exercício profissional quando solicitado pelo Conselho 
Regional de Enfermagem.

SEÇÃO IV
DAS RELAÇÕES COM AS ORGANIZAÇÕES EMPREGADORAS 
DIREITOS
Art. 60. Participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do aprimoramento técnico-científico, do exercício da 
cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração.
Art. 61. Suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não 
oferecer condições dignas para o exercício profissional ou que desrespeite a legislação do setor saúde, ressalvadas as situações de 
urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente por escrito sua decisão ao Conselho Regional de Enfermagem.
Art. 62. Receber salários ou honorários compatíveis com o nível de formação, a jornada de trabalho, a complexidade das ações e a 

responsabilidade pelo exercício profissional.
Art. 63. Desenvolver suas atividades profissionais em condições de trabalho que promovam a própria segurança e a da pessoa, 
família e coletividade sob seus cuidados, e dispor de material e equipamentos de proteção individual e coletiva, segundo as normas 
vigentes.
Art. 64. Recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou equipamentos de proteção individual e coletiva 
definidos na legislação específica.
Art. 65. Formar e participar da comissão de ética da instituição pública ou privada onde trabalha, bem como de comissões 
interdisciplinares.
Art. 66. Exercer cargos de direção, gestão e coordenação na área de seu exercício profissional e do setor saúde.
Art. 67. Ser informado sobre as políticas da instituição e do serviço de Enfermagem, bem como participar de sua elaboração.
Art. 68. Registrar no prontuário, e em outros documentos próprios da Enfermagem, informações referentes ao processo de cuidar da 
pessoa.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 69. Estimular, promover e criar condições para o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos profissionais de Enfermagem 
sob sua orientação e supervisão.
Art. 70. Estimular, facilitar e promover o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, devidamente aprovadas nas 
instâncias deliberativas da instituição.
Art. 71. Incentivar e criar condições para registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar.
Art. 72. Registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa.

PROIBIÇÕES
Art. 73. Trabalhar, colaborar ou acumpliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem princípios e normas que regulam 
o exercício profissional de Enfermagem.
Art. 74. Pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, utilizando-se de concorrência desleal.
Art. 75. Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de hospital, casa de saúde, unidade sanitária, clínica, ambulatório, 
escola, curso, empresa ou estabelecimento congênere sem nele exercer as funções de Enfermagem pressupostas.
Art. 76. Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir 
Assistência de Enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem.
Art. 77. Usar de qualquer mecanismo de pressão ou suborno com pessoas físicas ou jurídicas para conseguir qualquer tipo de 
vantagem.
Art. 78. Utilizar, de forma abusiva, o poder que lhe confere a posição ou cargo, para impor ordens, opiniões, atentar contra o pudor, 
assediar sexual ou moralmente, inferiorizar pessoas ou dificultar o exercício profissional.
Art. 79. Apropriar-se de dinheiro, valor, bem móvel ou imóvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo, ou 
desviá-lo em proveito próprio ou de outrem. 
Art. 80. Delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de Enfermagem ou de saúde, que não seja Enfermeiro.

CAPÍTULO II
DO SIGILO PROFISSIONAL
DIREITOS
Art. 81. Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas 
ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 82. Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto casos 
previstos em lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal.
§ 1º Permanece o dever mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida.
§ 2º Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá ser revelado quando necessário à prestação da assistência. 
§ 3º O profissional de Enfermagem, intimado como testemunha, deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar 
seu impedimento de revelar o segredo.
§ 4º O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou 
responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, exceto nos casos em que possa acarretar danos ou riscos ao 
mesmo.
Art. 83. Orientar, na condição de Enfermeiro, a equipe sob sua responsabilidade, sobre o dever do sigilo profissional. 
 
PROIBIÇÕES
Art. 84. Franquear o acesso a informações e documentos para pessoas que não estão diretamente envolvidas na prestação da 
assistência, exceto nos casos previstos na legislação vigente ou por ordem judicial.

Art. 85. Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados.
CAPÍTULO III
DO ENSINO, DA PESQUISA E DA PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
DIREITOS
Art. 86. Realizar e participar de atividades de ensino e pesquisa, respeitadas as normas ético-legais.
Art. 87. Ter conhecimento acerca do ensino e da pesquisa a serem desenvolvidos com as pessoas sob sua responsabilidade 
profissional ou em seu local de trabalho.
Art. 88. Ter reconhecida sua autoria ou participação em produção técnico-científica.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 89. Atender as normas vigentes para a pesquisa envolvendo seres humanos, segundo a especificidade da investigação.
Art. 90. Interromper a pesquisa na presença de qualquer perigo a vida e a integridade da pessoa.
Art. 91. Respeitar os princípios da honestidade e fidedignidade, bem como os direitos autorais no processo de pesquisa, 
especialmente na divulgação dos seus resultados.
Art. 92. Disponibilizar os resultados de pesquisa à comunidade científica e sociedade em geral.
Art. 93. Promover a defesa e o respeito aos princípios éticos e legais da profissão no ensino, na pesquisa e produções 
técnico-científicas.

PROIBIÇÕES
Art. 94. Realizar ou participar de atividades de ensino e pesquisa, em que o direito inalienável da pessoa, família ou coletividade seja 
desrespeitado ou ofereça qualquer tipo de risco ou dano aos envolvidos.
Art. 95. Eximir-se da responsabilidade por atividades executadas por alunos ou estagiários, na condição de docente, Enfermeiro 
responsável ou supervisor. 
Art. 96. Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, família ou coletividade.
Art. 97. Falsificar ou manipular resultados de pesquisa, bem como usá-los para fins diferentes dos pré-determinados. 
Art. 98. Publicar trabalho com elementos que identifiquem o sujeito participante do estudo sem sua autorização.
Art. 99. Divulgar ou publicar, em seu nome, produção técnico-científica ou instrumento de organização formal do qual não tenha 
participado ou omitir nomes de coautores e colaboradores.
Art. 100. Utilizar sem referência ao autor ou sem a sua autorização expressa, dados, informações, ou opiniões ainda não publicados.
Art. 101. Apropriar-se ou utilizar produções técnico-científicas, das quais tenha participado como autor ou não, implantadas em 
serviços ou instituições sem concordância ou concessão do autor.
Art. 102. Aproveitar-se de posição hierárquica para fazer constar seu nome como autor ou coautor em obra técnico-científica.

CAPÍTULO IV
DA PUBLICIDADE
DIREITOS
Art. 103. Utilizar-se de veículo de comunicação para conceder entrevistas ou divulgar eventos e assuntos de sua competência, com 
finalidade educativa e de interesse social.
Art. 104. Anunciar a prestação de serviços para os quais está habilitado.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 105. Resguardar os princípios da honestidade, veracidade e fidedignidade no conteúdo e na forma publicitária.
Art. 106. Zelar pelos preceitos éticos e legais da profissão nas diferentes formas de divulgação. 

PROIBIÇÕES
Art. 107. Divulgar informação inverídica sobre assunto de sua área profissional.
Art. 108. Inserir imagens ou informações que possam identificar pessoas e instituições sem sua prévia autorização.
Art. 109. Anunciar título ou qualificação que não possa comprovar.
Art. 110. Omitir em proveito próprio, referência a pessoas ou instituições.
Art. 111. Anunciar a prestação de serviços gratuitos ou propor honorários que caracterizem concorrência desleal.

CAPÍTULO V
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 112. A caracterização das infrações éticas e disciplinares e a aplicação das respectivas penalidades regem-se por este Código, sem 
prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais.
Art. 113. Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que implique desobediência e/ou inobservância às disposições 
do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
Art. 114. Considera-se infração disciplinar a inobservância das normas dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem.
Art. 115. Responde pela infração quem a cometer ou concorrer para a sua prática, ou dela obtiver benefício, quando cometida por 

outrem.
Art. 116. A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos do dano e de suas consequências. 
Art. 117. A infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código de Processo Ético das Autarquias 
Profissionais de Enfermagem.
Art. 118. As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, 
da Lei n° 5.905, de 12 de julho de 1973, são as seguintes:
I - Advertência verbal; 
II - Multa; 
III - Censura; 
IV - Suspensão do exercício profissional; 
V - Cassação do direito ao exercício profissional.
§ 1º A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na 
presença de duas testemunhas.
§ 2º A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence 
o infrator, em vigor no ato do pagamento.
§ 3º A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem 
e em jornais de grande circulação.
§ 4º A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período não superior a 29 dias e será 
divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos 
órgãos empregadores.
§ 5º A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem e será divulgada nas publicações dos Conselhos Federal e 
Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
Art. 119. As penalidades, referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional, são da alçada do 
Conselho Regional de Enfermagem, serão registradas no prontuário do profissional de Enfermagem; a pena de cassação do direito ao 
exercício profissional é de competência do Conselho Federal de Enfermagem, conforme o disposto no  art. 18, parágrafo primeiro, da 
Lei n° 5.905/73.
Parágrafo único. Na situação em que o processo tiver origem no Conselho Federal de Enfermagem, terá como instância superior a 
Assembleia dos Delegados Regionais.
Art. 120. Para a graduação da penalidade e respectiva imposição consideram-se:
I - A maior ou menor gravidade da infração; 
II - As circunstâncias agravantes e atenuantes da infração; 
III - O dano causado e suas consequências; 
IV - Os antecedentes do infrator. 
Art. 121. As infrações serão consideradas leves, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso.
§ 1º São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar 
debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições.
§ 2º São consideradas infrações graves as que provoquem perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função em 
qualquer pessoa ou as que causem danos patrimoniais ou financeiros.
§ 3º São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem morte, deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, 
sentido, função ou ainda, dano moral irremediável em qualquer pessoa. 
Art. 122. São consideradas circunstâncias atenuantes: 
I - Ter o infrator procurado, logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as consequências do 
seu ato;
II - Ter bons antecedentes profissionais; 
III - Realizar atos sob coação e/ou intimidação;
IV - Realizar ato sob emprego real de força física;
V - Ter confessado espontaneamente a autoria da infração. 
Art. 123. São consideradas circunstâncias agravantes:
I - Ser reincidente; 
II - Causar danos irreparáveis; 
III - Cometer infração dolosamente; 
IV - Cometer a infração por motivo fútil ou torpe; 
V - Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração; 
VI - Aproveitar-se da fragilidade da vítima; 
VII - Cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função; 
VIII - Ter maus antecedentes profissionais. 

CAPÍTULO VI
DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES
Art. 124. As penalidades previstas neste Código somente poderão ser aplicadas, cumulativamente, quando houver infração a mais de um 
artigo.
Art. 125. A pena de advertência verbal é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 5º a 7º; 12 a 14; 16 a 24; 27; 
30; 32; 34; 35; 38 a 40; 49 a 55; 57; 69 a 71; 74; 78; 82 a 85; 89 a 95; 98 a 102; 105; 106; 108 a 111 deste Código.
Art. 126. A pena de multa é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 5º a 9º; 12; 13; 15; 16; 19; 24; 25; 26; 28 a 
35; 38 a 43; 48 a 51; 53; 56 a 59; 72 a 80; 82; 84; 85; 90; 94; 96; 97 a 102; 105; 107; 108; 110; e 111 deste Código. 
Art. 127. A pena de censura é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 8º; 12; 13; 15; 16; 25; 30 a 35; 41 a 43; 
48; 51; 54; 56 a 59; 71 a 80; 82; 84; 85; 90; 91; 94 a 102; 105; 107 a 111 deste Código.
Art. 128. A pena de suspensão do exercício profissional é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 8º; 9º; 12; 
15; 16; 25; 26; 28; 29; 31; 33 a 35; 41 a 43; 48; 56; 58; 59; 72; 73; 75 a 80; 82; 84; 85; 90; 94; 96 a 102; 105; 107 e 108 deste Código.
Art. 129. A pena de cassação do direito ao exercício profissional é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 9º; 
12; 26; 28; 29; 78 e 79 deste Código.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 130. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem.
Art. 131. Este Código poderá ser alterado pelo Conselho Federal de Enfermagem, por iniciativa própria ou mediante proposta de Conselhos 
Regionais.
   
Parágrafo único. A alteração referida deve ser precedida de ampla discussão com a categoria, coordenada pelos Conselhos Regionais.

Art. 132. O presente Código entrará em vigor 90 dias após sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2007



CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

PREÂMBULO
A Enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, construído e reproduzido por um conjunto 
de práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se na prestação de serviços à pessoa, família 
e coletividade, no seu contexto e circunstâncias de vida.
O aprimoramento do comportamento ético do profissional passa pelo processo de construção de uma consciência individual e coletiva, 
pelo compromisso social e profissional configurado pela responsabilidade no plano das relações de trabalho com reflexos no campo 
científico e político.
A Enfermagem brasileira, ante as transformações socioculturais, científicas e legais, entende ter chegado o momento de reformular o 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE).
A trajetória da reformulação, coordenada pelo Conselho Federal de Enfermagem com a participação dos Conselhos Regionais de 
Enfermagem, incluiu discussões com a categoria de Enfermagem. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem está organizado por 
assunto e inclui princípios, direitos, responsabilidades, deveres e proibições pertinentes à conduta ética dos profissionais de Enfermagem. 
O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em Enfermagem da 
população, os interesses do profissional e de sua organização. Está centrado na pessoa, família e coletividade e pressupõe que os 
trabalhadores de Enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por uma assistência sem riscos e danos e acessível a toda a população. 
O presente Código teve como referência os postulados da Declaração Universal dos Direitos do Homem, promulgada pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas (1948) e adotada pela Convenção de Genebra da Cruz Vermelha (1949), contidos no Código de Ética do Conselho 
Internacional de Enfermeiros (1953) e no Código de Ética da Associação Brasileira de Enfermagem (1975). Teve como referências, ainda, o 
Código de Deontologia de Enfermagem do Conselho Federal de Enfermagem (1976), o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 
(1993) e as Normas Internacionais e Nacionais sobre Pesquisa em Seres Humanos [Declaração Helsinque (1964), revista em Tóquio (1975), 
em Veneza (1983), em Hong Kong (1989) e em Sommerset West (1996), e a Resolução 196 do Conselho Nacional de Saúde, Ministério da 
Saúde (1996)].

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
A Enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e coletividade.
O profissional de Enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com 
os preceitos éticos e legais. 
O profissional de Enfermagem participa, como integrante da equipe de saúde, das ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da 
população e da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, que garantam a universalidade de acesso aos serviços 
de saúde, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização 
e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde.
O profissional de Enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos, em todas as suas dimensões.
O profissional de Enfermagem exerce as suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo 
com os princípios da ética e da bioética.

CAPÍTULO I
DAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS
DIREITOS
Art. 1º Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos 
humanos.
Art. 2º Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a sua prática profissional.
Art. 3º Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade.
Art. 4º Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 5º Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e 
lealdade.
Art. 6º Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.
Art. 7º Comunicar ao Coren e aos órgãos competentes fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício 
profissional.
 
PROIBIÇÕES
Art. 8º Promover e ser conivente com a injúria, calúnia e difamação de membro da equipe de Enfermagem, equipe de saúde e de 
trabalhadores de outras áreas, de organizações da categoria ou instituições.
Art. 9º Praticar e/ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato, que infrinja postulados éticos e legais.
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SEÇÃO I
DAS RELAÇÕES COM A PESSOA, FAMÍLIA E COLETIVIDADE
DIREITOS
Art. 10. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam 
segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.
Art. 11. Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
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 encargos ou atribuições, quando 
capaz de desempenho seguro para si e para outrem.
Art. 14. Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do 
desenvolvimento da profissão.
Art. 15. Prestar assistência de Enfermagem sem discriminação de qualquer natureza.
Art. 16. Garantir a continuidade da assistência de Enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão 
das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.
Art. 17. Prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências 
acerca da assistência de Enfermagem.
Art. 18. Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal, de tomar decisões sobre 
sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar.
Art. 19. Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e 
pós-morte.
Art. 20. Colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios 
e intercorrências acerca de seu estado de saúde e tratamento.
Art. 21. Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de 
qualquer membro da equipe de saúde.
Art. 22. Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem pleitear 
vantagens pessoais.
Art. 23. Encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de defesa do cidadão, nos termos da lei.
Art. 24. Respeitar, no exercício da profissão, as normas relativas à preservação do meio ambiente e denunciar aos órgãos competentes 
as formas de poluição e deterioração que comprometam a saúde e a vida.
Art. 25. Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar.

PROIBIÇÕES
Art. 26. Negar assistência de Enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
Art. 27. Executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto em 
iminente risco de morte.
Art. 28. Provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação.
Parágrafo único. Nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir, de acordo com a sua consciência, sobre a sua participação 
ou não no ato abortivo.
Art. 29. Promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente.
Art. 30. Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos.
Art. 31. Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente e em situação de 
emergência.
Art. 32. Executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam a segurança da pessoa.
Art. 33. Prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, exceto em caso de emergência. 
Art. 34. Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com qualquer forma de violência.
Art. 35. Registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada.

SEÇÃO II
DAS RELAÇÕES COM OS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM, SAÚDE E OUTROS
DIREITOS
Art. 36. Participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade.
Art. 37. Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de registro do 
profissional, exceto em situações de urgência e emergência.
Parágrafo único. O profissional de Enfermagem poderá recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de 
identificação de erro ou ilegibilidade.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 38. Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente 
ou em equipe.
Art. 39. Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, na 
condição de membro da equipe de saúde.
Art. 40. Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional seja por imperícia, imprudência ou negligência.
Art. 41. Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência.

PROIBIÇÕES
Art. 42. Assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro 
profissional.
Art. 43. Colaborar, direta ou indiretamente com outros profissionais de saúde, no descumprimento da legislação referente aos 
transplantes de órgãos, tecidos, esterilização humana, fecundação artificial e manipulação genética.

SEÇÃO III
DAS RELAÇÕES COM AS ORGANIZAÇÕES DA CATEGORIA
DIREITOS
Art. 44. Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem, quando impedido de cumprir o presente Código, a legislação do exercício 
profissional e as resoluções e decisões emanadas do Sistema Cofen/Coren.
Art. 45. Associar-se, exercer cargos e participar de entidades de classe e órgãos de fiscalização do exercício profissional.
Art. 46. Requerer em tempo hábil, informações acerca de normas e convocações.
Art. 47. Requerer, ao Conselho Regional de Enfermagem, medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de 
ofensa sofrida no exercício profissional.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 48. Cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão.
Art. 49. Comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que firam preceitos do presente Código e da legislação do exercício 
profissional.
Art. 50. Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou 
emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente Código e a legislação do exercício profissional.
Art. 51. Cumprir, no prazo estabelecido, as determinações e convocações do Conselho Federal e Conselho Regional de Enfermagem.
Art. 52. Colaborar com a fiscalização de exercício profissional.
Art. 53. Manter seus dados cadastrais atualizados, e regularizadas as suas obrigações financeiras com o Conselho Regional de 
Enfermagem.
Art. 54. Apor o número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem em assinatura, quando no exercício 
profissional.
Art. 55. Facilitar e incentivar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de atividades nas organizações da 
categoria.

PROIBIÇÕES
Art. 56. Executar e determinar a execução de atos contrários ao Código de Ética e às demais normas que regulam o exercício da 
Enfermagem.
Art. 57. Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou 
emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional.
Art. 58. Realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao patrimônio ou comprometam a finalidade para a qual foram instituídas as 
organizações da categoria.
Art. 59. Negar, omitir informações ou emitir falsas declarações sobre o exercício profissional quando solicitado pelo Conselho 
Regional de Enfermagem.

SEÇÃO IV
DAS RELAÇÕES COM AS ORGANIZAÇÕES EMPREGADORAS 
DIREITOS
Art. 60. Participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do aprimoramento técnico-científico, do exercício da 
cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração.
Art. 61. Suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não 
oferecer condições dignas para o exercício profissional ou que desrespeite a legislação do setor saúde, ressalvadas as situações de 
urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente por escrito sua decisão ao Conselho Regional de Enfermagem.
Art. 62. Receber salários ou honorários compatíveis com o nível de formação, a jornada de trabalho, a complexidade das ações e a 

responsabilidade pelo exercício profissional.
Art. 63. Desenvolver suas atividades profissionais em condições de trabalho que promovam a própria segurança e a da pessoa, 
família e coletividade sob seus cuidados, e dispor de material e equipamentos de proteção individual e coletiva, segundo as normas 
vigentes.
Art. 64. Recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou equipamentos de proteção individual e coletiva 
definidos na legislação específica.
Art. 65. Formar e participar da comissão de ética da instituição pública ou privada onde trabalha, bem como de comissões 
interdisciplinares.
Art. 66. Exercer cargos de direção, gestão e coordenação na área de seu exercício profissional e do setor saúde.
Art. 67. Ser informado sobre as políticas da instituição e do serviço de Enfermagem, bem como participar de sua elaboração.
Art. 68. Registrar no prontuário, e em outros documentos próprios da Enfermagem, informações referentes ao processo de cuidar da 
pessoa.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 69. Estimular, promover e criar condições para o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos profissionais de Enfermagem 
sob sua orientação e supervisão.
Art. 70. Estimular, facilitar e promover o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, devidamente aprovadas nas 
instâncias deliberativas da instituição.
Art. 71. Incentivar e criar condições para registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar.
Art. 72. Registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa.

PROIBIÇÕES
Art. 73. Trabalhar, colaborar ou acumpliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem princípios e normas que regulam 
o exercício profissional de Enfermagem.
Art. 74. Pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, utilizando-se de concorrência desleal.
Art. 75. Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de hospital, casa de saúde, unidade sanitária, clínica, ambulatório, 
escola, curso, empresa ou estabelecimento congênere sem nele exercer as funções de Enfermagem pressupostas.
Art. 76. Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir 
Assistência de Enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem.
Art. 77. Usar de qualquer mecanismo de pressão ou suborno com pessoas físicas ou jurídicas para conseguir qualquer tipo de 
vantagem.
Art. 78. Utilizar, de forma abusiva, o poder que lhe confere a posição ou cargo, para impor ordens, opiniões, atentar contra o pudor, 
assediar sexual ou moralmente, inferiorizar pessoas ou dificultar o exercício profissional.
Art. 79. Apropriar-se de dinheiro, valor, bem móvel ou imóvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo, ou 
desviá-lo em proveito próprio ou de outrem. 
Art. 80. Delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de Enfermagem ou de saúde, que não seja Enfermeiro.

CAPÍTULO II
DO SIGILO PROFISSIONAL
DIREITOS
Art. 81. Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas 
ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 82. Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto casos 
previstos em lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal.
§ 1º Permanece o dever mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida.
§ 2º Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá ser revelado quando necessário à prestação da assistência. 
§ 3º O profissional de Enfermagem, intimado como testemunha, deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar 
seu impedimento de revelar o segredo.
§ 4º O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou 
responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, exceto nos casos em que possa acarretar danos ou riscos ao 
mesmo.
Art. 83. Orientar, na condição de Enfermeiro, a equipe sob sua responsabilidade, sobre o dever do sigilo profissional. 
 
PROIBIÇÕES
Art. 84. Franquear o acesso a informações e documentos para pessoas que não estão diretamente envolvidas na prestação da 
assistência, exceto nos casos previstos na legislação vigente ou por ordem judicial.

Art. 85. Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados.
CAPÍTULO III
DO ENSINO, DA PESQUISA E DA PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
DIREITOS
Art. 86. Realizar e participar de atividades de ensino e pesquisa, respeitadas as normas ético-legais.
Art. 87. Ter conhecimento acerca do ensino e da pesquisa a serem desenvolvidos com as pessoas sob sua responsabilidade 
profissional ou em seu local de trabalho.
Art. 88. Ter reconhecida sua autoria ou participação em produção técnico-científica.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 89. Atender as normas vigentes para a pesquisa envolvendo seres humanos, segundo a especificidade da investigação.
Art. 90. Interromper a pesquisa na presença de qualquer perigo a vida e a integridade da pessoa.
Art. 91. Respeitar os princípios da honestidade e fidedignidade, bem como os direitos autorais no processo de pesquisa, 
especialmente na divulgação dos seus resultados.
Art. 92. Disponibilizar os resultados de pesquisa à comunidade científica e sociedade em geral.
Art. 93. Promover a defesa e o respeito aos princípios éticos e legais da profissão no ensino, na pesquisa e produções 
técnico-científicas.

PROIBIÇÕES
Art. 94. Realizar ou participar de atividades de ensino e pesquisa, em que o direito inalienável da pessoa, família ou coletividade seja 
desrespeitado ou ofereça qualquer tipo de risco ou dano aos envolvidos.
Art. 95. Eximir-se da responsabilidade por atividades executadas por alunos ou estagiários, na condição de docente, Enfermeiro 
responsável ou supervisor. 
Art. 96. Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, família ou coletividade.
Art. 97. Falsificar ou manipular resultados de pesquisa, bem como usá-los para fins diferentes dos pré-determinados. 
Art. 98. Publicar trabalho com elementos que identifiquem o sujeito participante do estudo sem sua autorização.
Art. 99. Divulgar ou publicar, em seu nome, produção técnico-científica ou instrumento de organização formal do qual não tenha 
participado ou omitir nomes de coautores e colaboradores.
Art. 100. Utilizar sem referência ao autor ou sem a sua autorização expressa, dados, informações, ou opiniões ainda não publicados.
Art. 101. Apropriar-se ou utilizar produções técnico-científicas, das quais tenha participado como autor ou não, implantadas em 
serviços ou instituições sem concordância ou concessão do autor.
Art. 102. Aproveitar-se de posição hierárquica para fazer constar seu nome como autor ou coautor em obra técnico-científica.

CAPÍTULO IV
DA PUBLICIDADE
DIREITOS
Art. 103. Utilizar-se de veículo de comunicação para conceder entrevistas ou divulgar eventos e assuntos de sua competência, com 
finalidade educativa e de interesse social.
Art. 104. Anunciar a prestação de serviços para os quais está habilitado.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 105. Resguardar os princípios da honestidade, veracidade e fidedignidade no conteúdo e na forma publicitária.
Art. 106. Zelar pelos preceitos éticos e legais da profissão nas diferentes formas de divulgação. 

PROIBIÇÕES
Art. 107. Divulgar informação inverídica sobre assunto de sua área profissional.
Art. 108. Inserir imagens ou informações que possam identificar pessoas e instituições sem sua prévia autorização.
Art. 109. Anunciar título ou qualificação que não possa comprovar.
Art. 110. Omitir em proveito próprio, referência a pessoas ou instituições.
Art. 111. Anunciar a prestação de serviços gratuitos ou propor honorários que caracterizem concorrência desleal.

CAPÍTULO V
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 112. A caracterização das infrações éticas e disciplinares e a aplicação das respectivas penalidades regem-se por este Código, sem 
prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais.
Art. 113. Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que implique desobediência e/ou inobservância às disposições 
do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
Art. 114. Considera-se infração disciplinar a inobservância das normas dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem.
Art. 115. Responde pela infração quem a cometer ou concorrer para a sua prática, ou dela obtiver benefício, quando cometida por 

outrem.
Art. 116. A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos do dano e de suas consequências. 
Art. 117. A infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código de Processo Ético das Autarquias 
Profissionais de Enfermagem.
Art. 118. As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, 
da Lei n° 5.905, de 12 de julho de 1973, são as seguintes:
I - Advertência verbal; 
II - Multa; 
III - Censura; 
IV - Suspensão do exercício profissional; 
V - Cassação do direito ao exercício profissional.
§ 1º A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na 
presença de duas testemunhas.
§ 2º A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence 
o infrator, em vigor no ato do pagamento.
§ 3º A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem 
e em jornais de grande circulação.
§ 4º A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período não superior a 29 dias e será 
divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos 
órgãos empregadores.
§ 5º A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem e será divulgada nas publicações dos Conselhos Federal e 
Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
Art. 119. As penalidades, referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional, são da alçada do 
Conselho Regional de Enfermagem, serão registradas no prontuário do profissional de Enfermagem; a pena de cassação do direito ao 
exercício profissional é de competência do Conselho Federal de Enfermagem, conforme o disposto no  art. 18, parágrafo primeiro, da 
Lei n° 5.905/73.
Parágrafo único. Na situação em que o processo tiver origem no Conselho Federal de Enfermagem, terá como instância superior a 
Assembleia dos Delegados Regionais.
Art. 120. Para a graduação da penalidade e respectiva imposição consideram-se:
I - A maior ou menor gravidade da infração; 
II - As circunstâncias agravantes e atenuantes da infração; 
III - O dano causado e suas consequências; 
IV - Os antecedentes do infrator. 
Art. 121. As infrações serão consideradas leves, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso.
§ 1º São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar 
debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições.
§ 2º São consideradas infrações graves as que provoquem perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função em 
qualquer pessoa ou as que causem danos patrimoniais ou financeiros.
§ 3º São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem morte, deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, 
sentido, função ou ainda, dano moral irremediável em qualquer pessoa. 
Art. 122. São consideradas circunstâncias atenuantes: 
I - Ter o infrator procurado, logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as consequências do 
seu ato;
II - Ter bons antecedentes profissionais; 
III - Realizar atos sob coação e/ou intimidação;
IV - Realizar ato sob emprego real de força física;
V - Ter confessado espontaneamente a autoria da infração. 
Art. 123. São consideradas circunstâncias agravantes:
I - Ser reincidente; 
II - Causar danos irreparáveis; 
III - Cometer infração dolosamente; 
IV - Cometer a infração por motivo fútil ou torpe; 
V - Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração; 
VI - Aproveitar-se da fragilidade da vítima; 
VII - Cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função; 
VIII - Ter maus antecedentes profissionais. 

CAPÍTULO VI
DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES
Art. 124. As penalidades previstas neste Código somente poderão ser aplicadas, cumulativamente, quando houver infração a mais de um 
artigo.
Art. 125. A pena de advertência verbal é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 5º a 7º; 12 a 14; 16 a 24; 27; 
30; 32; 34; 35; 38 a 40; 49 a 55; 57; 69 a 71; 74; 78; 82 a 85; 89 a 95; 98 a 102; 105; 106; 108 a 111 deste Código.
Art. 126. A pena de multa é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 5º a 9º; 12; 13; 15; 16; 19; 24; 25; 26; 28 a 
35; 38 a 43; 48 a 51; 53; 56 a 59; 72 a 80; 82; 84; 85; 90; 94; 96; 97 a 102; 105; 107; 108; 110; e 111 deste Código. 
Art. 127. A pena de censura é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 8º; 12; 13; 15; 16; 25; 30 a 35; 41 a 43; 
48; 51; 54; 56 a 59; 71 a 80; 82; 84; 85; 90; 91; 94 a 102; 105; 107 a 111 deste Código.
Art. 128. A pena de suspensão do exercício profissional é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 8º; 9º; 12; 
15; 16; 25; 26; 28; 29; 31; 33 a 35; 41 a 43; 48; 56; 58; 59; 72; 73; 75 a 80; 82; 84; 85; 90; 94; 96 a 102; 105; 107 e 108 deste Código.
Art. 129. A pena de cassação do direito ao exercício profissional é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 9º; 
12; 26; 28; 29; 78 e 79 deste Código.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 130. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem.
Art. 131. Este Código poderá ser alterado pelo Conselho Federal de Enfermagem, por iniciativa própria ou mediante proposta de Conselhos 
Regionais.
   
Parágrafo único. A alteração referida deve ser precedida de ampla discussão com a categoria, coordenada pelos Conselhos Regionais.

Art. 132. O presente Código entrará em vigor 90 dias após sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2007



CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

PREÂMBULO
A Enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, construído e reproduzido por um conjunto 
de práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se na prestação de serviços à pessoa, família 
e coletividade, no seu contexto e circunstâncias de vida.
O aprimoramento do comportamento ético do profissional passa pelo processo de construção de uma consciência individual e coletiva, 
pelo compromisso social e profissional configurado pela responsabilidade no plano das relações de trabalho com reflexos no campo 
científico e político.
A Enfermagem brasileira, ante as transformações socioculturais, científicas e legais, entende ter chegado o momento de reformular o 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE).
A trajetória da reformulação, coordenada pelo Conselho Federal de Enfermagem com a participação dos Conselhos Regionais de 
Enfermagem, incluiu discussões com a categoria de Enfermagem. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem está organizado por 
assunto e inclui princípios, direitos, responsabilidades, deveres e proibições pertinentes à conduta ética dos profissionais de Enfermagem. 
O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em Enfermagem da 
população, os interesses do profissional e de sua organização. Está centrado na pessoa, família e coletividade e pressupõe que os 
trabalhadores de Enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por uma assistência sem riscos e danos e acessível a toda a população. 
O presente Código teve como referência os postulados da Declaração Universal dos Direitos do Homem, promulgada pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas (1948) e adotada pela Convenção de Genebra da Cruz Vermelha (1949), contidos no Código de Ética do Conselho 
Internacional de Enfermeiros (1953) e no Código de Ética da Associação Brasileira de Enfermagem (1975). Teve como referências, ainda, o 
Código de Deontologia de Enfermagem do Conselho Federal de Enfermagem (1976), o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 
(1993) e as Normas Internacionais e Nacionais sobre Pesquisa em Seres Humanos [Declaração Helsinque (1964), revista em Tóquio (1975), 
em Veneza (1983), em Hong Kong (1989) e em Sommerset West (1996), e a Resolução 196 do Conselho Nacional de Saúde, Ministério da 
Saúde (1996)].

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
A Enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e coletividade.
O profissional de Enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com 
os preceitos éticos e legais. 
O profissional de Enfermagem participa, como integrante da equipe de saúde, das ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da 
população e da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, que garantam a universalidade de acesso aos serviços 
de saúde, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização 
e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde.
O profissional de Enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos, em todas as suas dimensões.
O profissional de Enfermagem exerce as suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo 
com os princípios da ética e da bioética.

CAPÍTULO I
DAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS
DIREITOS
Art. 1º Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos 
humanos.
Art. 2º Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a sua prática profissional.
Art. 3º Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade.
Art. 4º Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 5º Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e 
lealdade.
Art. 6º Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.
Art. 7º Comunicar ao Coren e aos órgãos competentes fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício 
profissional.
 
PROIBIÇÕES
Art. 8º Promover e ser conivente com a injúria, calúnia e difamação de membro da equipe de Enfermagem, equipe de saúde e de 
trabalhadores de outras áreas, de organizações da categoria ou instituições.
Art. 9º Praticar e/ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato, que infrinja postulados éticos e legais.

SEÇÃO I
DAS RELAÇÕES COM A PESSOA, FAMÍLIA E COLETIVIDADE
DIREITOS
Art. 10. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam 
segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.
Art. 11. Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
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 encargos ou atribuições, quando 
capaz de desempenho seguro para si e para outrem.
Art. 14. Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do 
desenvolvimento da profissão.
Art. 15. Prestar assistência de Enfermagem sem discriminação de qualquer natureza.
Art. 16. Garantir a continuidade da assistência de Enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão 
das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.
Art. 17. Prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências 
acerca da assistência de Enfermagem.
Art. 18. Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal, de tomar decisões sobre 
sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar.
Art. 19. Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e 
pós-morte.
Art. 20. Colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios 
e intercorrências acerca de seu estado de saúde e tratamento.
Art. 21. Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de 
qualquer membro da equipe de saúde.
Art. 22. Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem pleitear 
vantagens pessoais.
Art. 23. Encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de defesa do cidadão, nos termos da lei.
Art. 24. Respeitar, no exercício da profissão, as normas relativas à preservação do meio ambiente e denunciar aos órgãos competentes 
as formas de poluição e deterioração que comprometam a saúde e a vida.
Art. 25. Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar.

PROIBIÇÕES
Art. 26. Negar assistência de Enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
Art. 27. Executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto em 
iminente risco de morte.
Art. 28. Provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação.
Parágrafo único. Nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir, de acordo com a sua consciência, sobre a sua participação 
ou não no ato abortivo.
Art. 29. Promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente.
Art. 30. Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos.
Art. 31. Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente e em situação de 
emergência.
Art. 32. Executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam a segurança da pessoa.
Art. 33. Prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, exceto em caso de emergência. 
Art. 34. Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com qualquer forma de violência.
Art. 35. Registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada.

SEÇÃO II
DAS RELAÇÕES COM OS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM, SAÚDE E OUTROS
DIREITOS
Art. 36. Participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade.
Art. 37. Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de registro do 
profissional, exceto em situações de urgência e emergência.
Parágrafo único. O profissional de Enfermagem poderá recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de 
identificação de erro ou ilegibilidade.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 38. Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente 
ou em equipe.
Art. 39. Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, na 
condição de membro da equipe de saúde.
Art. 40. Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional seja por imperícia, imprudência ou negligência.
Art. 41. Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência.

PROIBIÇÕES
Art. 42. Assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro 
profissional.
Art. 43. Colaborar, direta ou indiretamente com outros profissionais de saúde, no descumprimento da legislação referente aos 
transplantes de órgãos, tecidos, esterilização humana, fecundação artificial e manipulação genética.

SEÇÃO III
DAS RELAÇÕES COM AS ORGANIZAÇÕES DA CATEGORIA
DIREITOS
Art. 44. Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem, quando impedido de cumprir o presente Código, a legislação do exercício 
profissional e as resoluções e decisões emanadas do Sistema Cofen/Coren.
Art. 45. Associar-se, exercer cargos e participar de entidades de classe e órgãos de fiscalização do exercício profissional.
Art. 46. Requerer em tempo hábil, informações acerca de normas e convocações.
Art. 47. Requerer, ao Conselho Regional de Enfermagem, medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de 
ofensa sofrida no exercício profissional.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 48. Cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão.
Art. 49. Comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que firam preceitos do presente Código e da legislação do exercício 
profissional.
Art. 50. Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou 
emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente Código e a legislação do exercício profissional.
Art. 51. Cumprir, no prazo estabelecido, as determinações e convocações do Conselho Federal e Conselho Regional de Enfermagem.
Art. 52. Colaborar com a fiscalização de exercício profissional.
Art. 53. Manter seus dados cadastrais atualizados, e regularizadas as suas obrigações financeiras com o Conselho Regional de 
Enfermagem.
Art. 54. Apor o número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem em assinatura, quando no exercício 
profissional.
Art. 55. Facilitar e incentivar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de atividades nas organizações da 
categoria.

PROIBIÇÕES
Art. 56. Executar e determinar a execução de atos contrários ao Código de Ética e às demais normas que regulam o exercício da 
Enfermagem.
Art. 57. Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou 
emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional.
Art. 58. Realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao patrimônio ou comprometam a finalidade para a qual foram instituídas as 
organizações da categoria.
Art. 59. Negar, omitir informações ou emitir falsas declarações sobre o exercício profissional quando solicitado pelo Conselho 
Regional de Enfermagem.

SEÇÃO IV
DAS RELAÇÕES COM AS ORGANIZAÇÕES EMPREGADORAS 
DIREITOS
Art. 60. Participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do aprimoramento técnico-científico, do exercício da 
cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração.
Art. 61. Suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não 
oferecer condições dignas para o exercício profissional ou que desrespeite a legislação do setor saúde, ressalvadas as situações de 
urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente por escrito sua decisão ao Conselho Regional de Enfermagem.
Art. 62. Receber salários ou honorários compatíveis com o nível de formação, a jornada de trabalho, a complexidade das ações e a 

responsabilidade pelo exercício profissional.
Art. 63. Desenvolver suas atividades profissionais em condições de trabalho que promovam a própria segurança e a da pessoa, 
família e coletividade sob seus cuidados, e dispor de material e equipamentos de proteção individual e coletiva, segundo as normas 
vigentes.
Art. 64. Recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou equipamentos de proteção individual e coletiva 
definidos na legislação específica.
Art. 65. Formar e participar da comissão de ética da instituição pública ou privada onde trabalha, bem como de comissões 
interdisciplinares.
Art. 66. Exercer cargos de direção, gestão e coordenação na área de seu exercício profissional e do setor saúde.
Art. 67. Ser informado sobre as políticas da instituição e do serviço de Enfermagem, bem como participar de sua elaboração.
Art. 68. Registrar no prontuário, e em outros documentos próprios da Enfermagem, informações referentes ao processo de cuidar da 
pessoa.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 69. Estimular, promover e criar condições para o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos profissionais de Enfermagem 
sob sua orientação e supervisão.
Art. 70. Estimular, facilitar e promover o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, devidamente aprovadas nas 
instâncias deliberativas da instituição.
Art. 71. Incentivar e criar condições para registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar.
Art. 72. Registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa.

PROIBIÇÕES
Art. 73. Trabalhar, colaborar ou acumpliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem princípios e normas que regulam 
o exercício profissional de Enfermagem.
Art. 74. Pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, utilizando-se de concorrência desleal.
Art. 75. Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de hospital, casa de saúde, unidade sanitária, clínica, ambulatório, 
escola, curso, empresa ou estabelecimento congênere sem nele exercer as funções de Enfermagem pressupostas.
Art. 76. Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir 
Assistência de Enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem.
Art. 77. Usar de qualquer mecanismo de pressão ou suborno com pessoas físicas ou jurídicas para conseguir qualquer tipo de 
vantagem.
Art. 78. Utilizar, de forma abusiva, o poder que lhe confere a posição ou cargo, para impor ordens, opiniões, atentar contra o pudor, 
assediar sexual ou moralmente, inferiorizar pessoas ou dificultar o exercício profissional.
Art. 79. Apropriar-se de dinheiro, valor, bem móvel ou imóvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo, ou 
desviá-lo em proveito próprio ou de outrem. 
Art. 80. Delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de Enfermagem ou de saúde, que não seja Enfermeiro.

CAPÍTULO II
DO SIGILO PROFISSIONAL
DIREITOS
Art. 81. Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas 
ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 82. Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto casos 
previstos em lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal.
§ 1º Permanece o dever mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida.
§ 2º Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá ser revelado quando necessário à prestação da assistência. 
§ 3º O profissional de Enfermagem, intimado como testemunha, deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar 
seu impedimento de revelar o segredo.
§ 4º O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou 
responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, exceto nos casos em que possa acarretar danos ou riscos ao 
mesmo.
Art. 83. Orientar, na condição de Enfermeiro, a equipe sob sua responsabilidade, sobre o dever do sigilo profissional. 
 
PROIBIÇÕES
Art. 84. Franquear o acesso a informações e documentos para pessoas que não estão diretamente envolvidas na prestação da 
assistência, exceto nos casos previstos na legislação vigente ou por ordem judicial.

Art. 85. Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados.
CAPÍTULO III
DO ENSINO, DA PESQUISA E DA PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
DIREITOS
Art. 86. Realizar e participar de atividades de ensino e pesquisa, respeitadas as normas ético-legais.
Art. 87. Ter conhecimento acerca do ensino e da pesquisa a serem desenvolvidos com as pessoas sob sua responsabilidade 
profissional ou em seu local de trabalho.
Art. 88. Ter reconhecida sua autoria ou participação em produção técnico-científica.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 89. Atender as normas vigentes para a pesquisa envolvendo seres humanos, segundo a especificidade da investigação.
Art. 90. Interromper a pesquisa na presença de qualquer perigo a vida e a integridade da pessoa.
Art. 91. Respeitar os princípios da honestidade e fidedignidade, bem como os direitos autorais no processo de pesquisa, 
especialmente na divulgação dos seus resultados.
Art. 92. Disponibilizar os resultados de pesquisa à comunidade científica e sociedade em geral.
Art. 93. Promover a defesa e o respeito aos princípios éticos e legais da profissão no ensino, na pesquisa e produções 
técnico-científicas.

PROIBIÇÕES
Art. 94. Realizar ou participar de atividades de ensino e pesquisa, em que o direito inalienável da pessoa, família ou coletividade seja 
desrespeitado ou ofereça qualquer tipo de risco ou dano aos envolvidos.
Art. 95. Eximir-se da responsabilidade por atividades executadas por alunos ou estagiários, na condição de docente, Enfermeiro 
responsável ou supervisor. 
Art. 96. Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, família ou coletividade.
Art. 97. Falsificar ou manipular resultados de pesquisa, bem como usá-los para fins diferentes dos pré-determinados. 
Art. 98. Publicar trabalho com elementos que identifiquem o sujeito participante do estudo sem sua autorização.
Art. 99. Divulgar ou publicar, em seu nome, produção técnico-científica ou instrumento de organização formal do qual não tenha 
participado ou omitir nomes de coautores e colaboradores.
Art. 100. Utilizar sem referência ao autor ou sem a sua autorização expressa, dados, informações, ou opiniões ainda não publicados.
Art. 101. Apropriar-se ou utilizar produções técnico-científicas, das quais tenha participado como autor ou não, implantadas em 
serviços ou instituições sem concordância ou concessão do autor.
Art. 102. Aproveitar-se de posição hierárquica para fazer constar seu nome como autor ou coautor em obra técnico-científica.

CAPÍTULO IV
DA PUBLICIDADE
DIREITOS
Art. 103. Utilizar-se de veículo de comunicação para conceder entrevistas ou divulgar eventos e assuntos de sua competência, com 
finalidade educativa e de interesse social.
Art. 104. Anunciar a prestação de serviços para os quais está habilitado.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 105. Resguardar os princípios da honestidade, veracidade e fidedignidade no conteúdo e na forma publicitária.
Art. 106. Zelar pelos preceitos éticos e legais da profissão nas diferentes formas de divulgação. 

PROIBIÇÕES
Art. 107. Divulgar informação inverídica sobre assunto de sua área profissional.
Art. 108. Inserir imagens ou informações que possam identificar pessoas e instituições sem sua prévia autorização.
Art. 109. Anunciar título ou qualificação que não possa comprovar.
Art. 110. Omitir em proveito próprio, referência a pessoas ou instituições.
Art. 111. Anunciar a prestação de serviços gratuitos ou propor honorários que caracterizem concorrência desleal.

CAPÍTULO V
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 112. A caracterização das infrações éticas e disciplinares e a aplicação das respectivas penalidades regem-se por este Código, sem 
prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais.
Art. 113. Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que implique desobediência e/ou inobservância às disposições 
do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
Art. 114. Considera-se infração disciplinar a inobservância das normas dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem.
Art. 115. Responde pela infração quem a cometer ou concorrer para a sua prática, ou dela obtiver benefício, quando cometida por 

outrem.
Art. 116. A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos do dano e de suas consequências. 
Art. 117. A infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código de Processo Ético das Autarquias 
Profissionais de Enfermagem.
Art. 118. As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, 
da Lei n° 5.905, de 12 de julho de 1973, são as seguintes:
I - Advertência verbal; 
II - Multa; 
III - Censura; 
IV - Suspensão do exercício profissional; 
V - Cassação do direito ao exercício profissional.
§ 1º A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na 
presença de duas testemunhas.
§ 2º A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence 
o infrator, em vigor no ato do pagamento.
§ 3º A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem 
e em jornais de grande circulação.
§ 4º A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período não superior a 29 dias e será 
divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos 
órgãos empregadores.
§ 5º A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem e será divulgada nas publicações dos Conselhos Federal e 
Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
Art. 119. As penalidades, referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional, são da alçada do 
Conselho Regional de Enfermagem, serão registradas no prontuário do profissional de Enfermagem; a pena de cassação do direito ao 
exercício profissional é de competência do Conselho Federal de Enfermagem, conforme o disposto no  art. 18, parágrafo primeiro, da 
Lei n° 5.905/73.
Parágrafo único. Na situação em que o processo tiver origem no Conselho Federal de Enfermagem, terá como instância superior a 
Assembleia dos Delegados Regionais.
Art. 120. Para a graduação da penalidade e respectiva imposição consideram-se:
I - A maior ou menor gravidade da infração; 
II - As circunstâncias agravantes e atenuantes da infração; 
III - O dano causado e suas consequências; 
IV - Os antecedentes do infrator. 
Art. 121. As infrações serão consideradas leves, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso.
§ 1º São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar 
debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições.
§ 2º São consideradas infrações graves as que provoquem perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função em 
qualquer pessoa ou as que causem danos patrimoniais ou financeiros.
§ 3º São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem morte, deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, 
sentido, função ou ainda, dano moral irremediável em qualquer pessoa. 
Art. 122. São consideradas circunstâncias atenuantes: 
I - Ter o infrator procurado, logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as consequências do 
seu ato;
II - Ter bons antecedentes profissionais; 
III - Realizar atos sob coação e/ou intimidação;
IV - Realizar ato sob emprego real de força física;
V - Ter confessado espontaneamente a autoria da infração. 
Art. 123. São consideradas circunstâncias agravantes:
I - Ser reincidente; 
II - Causar danos irreparáveis; 
III - Cometer infração dolosamente; 
IV - Cometer a infração por motivo fútil ou torpe; 
V - Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração; 
VI - Aproveitar-se da fragilidade da vítima; 
VII - Cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função; 
VIII - Ter maus antecedentes profissionais. 

CAPÍTULO VI
DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES
Art. 124. As penalidades previstas neste Código somente poderão ser aplicadas, cumulativamente, quando houver infração a mais de um 
artigo.
Art. 125. A pena de advertência verbal é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 5º a 7º; 12 a 14; 16 a 24; 27; 
30; 32; 34; 35; 38 a 40; 49 a 55; 57; 69 a 71; 74; 78; 82 a 85; 89 a 95; 98 a 102; 105; 106; 108 a 111 deste Código.
Art. 126. A pena de multa é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 5º a 9º; 12; 13; 15; 16; 19; 24; 25; 26; 28 a 
35; 38 a 43; 48 a 51; 53; 56 a 59; 72 a 80; 82; 84; 85; 90; 94; 96; 97 a 102; 105; 107; 108; 110; e 111 deste Código. 
Art. 127. A pena de censura é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 8º; 12; 13; 15; 16; 25; 30 a 35; 41 a 43; 
48; 51; 54; 56 a 59; 71 a 80; 82; 84; 85; 90; 91; 94 a 102; 105; 107 a 111 deste Código.
Art. 128. A pena de suspensão do exercício profissional é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 8º; 9º; 12; 
15; 16; 25; 26; 28; 29; 31; 33 a 35; 41 a 43; 48; 56; 58; 59; 72; 73; 75 a 80; 82; 84; 85; 90; 94; 96 a 102; 105; 107 e 108 deste Código.
Art. 129. A pena de cassação do direito ao exercício profissional é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 9º; 
12; 26; 28; 29; 78 e 79 deste Código.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 130. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem.
Art. 131. Este Código poderá ser alterado pelo Conselho Federal de Enfermagem, por iniciativa própria ou mediante proposta de Conselhos 
Regionais.
   
Parágrafo único. A alteração referida deve ser precedida de ampla discussão com a categoria, coordenada pelos Conselhos Regionais.

Art. 132. O presente Código entrará em vigor 90 dias após sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2007
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CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

PREÂMBULO
A Enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, construído e reproduzido por um conjunto 
de práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se na prestação de serviços à pessoa, família 
e coletividade, no seu contexto e circunstâncias de vida.
O aprimoramento do comportamento ético do profissional passa pelo processo de construção de uma consciência individual e coletiva, 
pelo compromisso social e profissional configurado pela responsabilidade no plano das relações de trabalho com reflexos no campo 
científico e político.
A Enfermagem brasileira, ante as transformações socioculturais, científicas e legais, entende ter chegado o momento de reformular o 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE).
A trajetória da reformulação, coordenada pelo Conselho Federal de Enfermagem com a participação dos Conselhos Regionais de 
Enfermagem, incluiu discussões com a categoria de Enfermagem. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem está organizado por 
assunto e inclui princípios, direitos, responsabilidades, deveres e proibições pertinentes à conduta ética dos profissionais de Enfermagem. 
O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em Enfermagem da 
população, os interesses do profissional e de sua organização. Está centrado na pessoa, família e coletividade e pressupõe que os 
trabalhadores de Enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por uma assistência sem riscos e danos e acessível a toda a população. 
O presente Código teve como referência os postulados da Declaração Universal dos Direitos do Homem, promulgada pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas (1948) e adotada pela Convenção de Genebra da Cruz Vermelha (1949), contidos no Código de Ética do Conselho 
Internacional de Enfermeiros (1953) e no Código de Ética da Associação Brasileira de Enfermagem (1975). Teve como referências, ainda, o 
Código de Deontologia de Enfermagem do Conselho Federal de Enfermagem (1976), o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 
(1993) e as Normas Internacionais e Nacionais sobre Pesquisa em Seres Humanos [Declaração Helsinque (1964), revista em Tóquio (1975), 
em Veneza (1983), em Hong Kong (1989) e em Sommerset West (1996), e a Resolução 196 do Conselho Nacional de Saúde, Ministério da 
Saúde (1996)].

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
A Enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e coletividade.
O profissional de Enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com 
os preceitos éticos e legais. 
O profissional de Enfermagem participa, como integrante da equipe de saúde, das ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da 
população e da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, que garantam a universalidade de acesso aos serviços 
de saúde, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização 
e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde.
O profissional de Enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos, em todas as suas dimensões.
O profissional de Enfermagem exerce as suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo 
com os princípios da ética e da bioética.

CAPÍTULO I
DAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS
DIREITOS
Art. 1º Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos 
humanos.
Art. 2º Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a sua prática profissional.
Art. 3º Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade.
Art. 4º Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 5º Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e 
lealdade.
Art. 6º Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.
Art. 7º Comunicar ao Coren e aos órgãos competentes fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício 
profissional.
 
PROIBIÇÕES
Art. 8º Promover e ser conivente com a injúria, calúnia e difamação de membro da equipe de Enfermagem, equipe de saúde e de 
trabalhadores de outras áreas, de organizações da categoria ou instituições.
Art. 9º Praticar e/ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato, que infrinja postulados éticos e legais.

SEÇÃO I
DAS RELAÇÕES COM A PESSOA, FAMÍLIA E COLETIVIDADE
DIREITOS
Art. 10. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam 
segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.
Art. 11. Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
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 encargos ou atribuições, quando 
capaz de desempenho seguro para si e para outrem.
Art. 14. Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do 
desenvolvimento da profissão.
Art. 15. Prestar assistência de Enfermagem sem discriminação de qualquer natureza.
Art. 16. Garantir a continuidade da assistência de Enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão 
das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.
Art. 17. Prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências 
acerca da assistência de Enfermagem.
Art. 18. Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal, de tomar decisões sobre 
sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar.
Art. 19. Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e 
pós-morte.
Art. 20. Colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios 
e intercorrências acerca de seu estado de saúde e tratamento.
Art. 21. Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de 
qualquer membro da equipe de saúde.
Art. 22. Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem pleitear 
vantagens pessoais.
Art. 23. Encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de defesa do cidadão, nos termos da lei.
Art. 24. Respeitar, no exercício da profissão, as normas relativas à preservação do meio ambiente e denunciar aos órgãos competentes 
as formas de poluição e deterioração que comprometam a saúde e a vida.
Art. 25. Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar.

PROIBIÇÕES
Art. 26. Negar assistência de Enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
Art. 27. Executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto em 
iminente risco de morte.
Art. 28. Provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação.
Parágrafo único. Nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir, de acordo com a sua consciência, sobre a sua participação 
ou não no ato abortivo.
Art. 29. Promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente.
Art. 30. Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos.
Art. 31. Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente e em situação de 
emergência.
Art. 32. Executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam a segurança da pessoa.
Art. 33. Prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, exceto em caso de emergência. 
Art. 34. Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com qualquer forma de violência.
Art. 35. Registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada.

SEÇÃO II
DAS RELAÇÕES COM OS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM, SAÚDE E OUTROS
DIREITOS
Art. 36. Participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade.
Art. 37. Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de registro do 
profissional, exceto em situações de urgência e emergência.
Parágrafo único. O profissional de Enfermagem poderá recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de 
identificação de erro ou ilegibilidade.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 38. Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente 
ou em equipe.
Art. 39. Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, na 
condição de membro da equipe de saúde.
Art. 40. Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional seja por imperícia, imprudência ou negligência.
Art. 41. Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência.

PROIBIÇÕES
Art. 42. Assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro 
profissional.
Art. 43. Colaborar, direta ou indiretamente com outros profissionais de saúde, no descumprimento da legislação referente aos 
transplantes de órgãos, tecidos, esterilização humana, fecundação artificial e manipulação genética.

SEÇÃO III
DAS RELAÇÕES COM AS ORGANIZAÇÕES DA CATEGORIA
DIREITOS
Art. 44. Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem, quando impedido de cumprir o presente Código, a legislação do exercício 
profissional e as resoluções e decisões emanadas do Sistema Cofen/Coren.
Art. 45. Associar-se, exercer cargos e participar de entidades de classe e órgãos de fiscalização do exercício profissional.
Art. 46. Requerer em tempo hábil, informações acerca de normas e convocações.
Art. 47. Requerer, ao Conselho Regional de Enfermagem, medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de 
ofensa sofrida no exercício profissional.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 48. Cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão.
Art. 49. Comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que firam preceitos do presente Código e da legislação do exercício 
profissional.
Art. 50. Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou 
emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente Código e a legislação do exercício profissional.
Art. 51. Cumprir, no prazo estabelecido, as determinações e convocações do Conselho Federal e Conselho Regional de Enfermagem.
Art. 52. Colaborar com a fiscalização de exercício profissional.
Art. 53. Manter seus dados cadastrais atualizados, e regularizadas as suas obrigações financeiras com o Conselho Regional de 
Enfermagem.
Art. 54. Apor o número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem em assinatura, quando no exercício 
profissional.
Art. 55. Facilitar e incentivar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de atividades nas organizações da 
categoria.

PROIBIÇÕES
Art. 56. Executar e determinar a execução de atos contrários ao Código de Ética e às demais normas que regulam o exercício da 
Enfermagem.
Art. 57. Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou 
emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional.
Art. 58. Realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao patrimônio ou comprometam a finalidade para a qual foram instituídas as 
organizações da categoria.
Art. 59. Negar, omitir informações ou emitir falsas declarações sobre o exercício profissional quando solicitado pelo Conselho 
Regional de Enfermagem.

SEÇÃO IV
DAS RELAÇÕES COM AS ORGANIZAÇÕES EMPREGADORAS 
DIREITOS
Art. 60. Participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do aprimoramento técnico-científico, do exercício da 
cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração.
Art. 61. Suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não 
oferecer condições dignas para o exercício profissional ou que desrespeite a legislação do setor saúde, ressalvadas as situações de 
urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente por escrito sua decisão ao Conselho Regional de Enfermagem.
Art. 62. Receber salários ou honorários compatíveis com o nível de formação, a jornada de trabalho, a complexidade das ações e a 

responsabilidade pelo exercício profissional.
Art. 63. Desenvolver suas atividades profissionais em condições de trabalho que promovam a própria segurança e a da pessoa, 
família e coletividade sob seus cuidados, e dispor de material e equipamentos de proteção individual e coletiva, segundo as normas 
vigentes.
Art. 64. Recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou equipamentos de proteção individual e coletiva 
definidos na legislação específica.
Art. 65. Formar e participar da comissão de ética da instituição pública ou privada onde trabalha, bem como de comissões 
interdisciplinares.
Art. 66. Exercer cargos de direção, gestão e coordenação na área de seu exercício profissional e do setor saúde.
Art. 67. Ser informado sobre as políticas da instituição e do serviço de Enfermagem, bem como participar de sua elaboração.
Art. 68. Registrar no prontuário, e em outros documentos próprios da Enfermagem, informações referentes ao processo de cuidar da 
pessoa.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 69. Estimular, promover e criar condições para o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos profissionais de Enfermagem 
sob sua orientação e supervisão.
Art. 70. Estimular, facilitar e promover o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, devidamente aprovadas nas 
instâncias deliberativas da instituição.
Art. 71. Incentivar e criar condições para registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar.
Art. 72. Registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa.

PROIBIÇÕES
Art. 73. Trabalhar, colaborar ou acumpliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem princípios e normas que regulam 
o exercício profissional de Enfermagem.
Art. 74. Pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, utilizando-se de concorrência desleal.
Art. 75. Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de hospital, casa de saúde, unidade sanitária, clínica, ambulatório, 
escola, curso, empresa ou estabelecimento congênere sem nele exercer as funções de Enfermagem pressupostas.
Art. 76. Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir 
Assistência de Enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem.
Art. 77. Usar de qualquer mecanismo de pressão ou suborno com pessoas físicas ou jurídicas para conseguir qualquer tipo de 
vantagem.
Art. 78. Utilizar, de forma abusiva, o poder que lhe confere a posição ou cargo, para impor ordens, opiniões, atentar contra o pudor, 
assediar sexual ou moralmente, inferiorizar pessoas ou dificultar o exercício profissional.
Art. 79. Apropriar-se de dinheiro, valor, bem móvel ou imóvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo, ou 
desviá-lo em proveito próprio ou de outrem. 
Art. 80. Delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de Enfermagem ou de saúde, que não seja Enfermeiro.

CAPÍTULO II
DO SIGILO PROFISSIONAL
DIREITOS
Art. 81. Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas 
ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 82. Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto casos 
previstos em lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal.
§ 1º Permanece o dever mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida.
§ 2º Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá ser revelado quando necessário à prestação da assistência. 
§ 3º O profissional de Enfermagem, intimado como testemunha, deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar 
seu impedimento de revelar o segredo.
§ 4º O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou 
responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, exceto nos casos em que possa acarretar danos ou riscos ao 
mesmo.
Art. 83. Orientar, na condição de Enfermeiro, a equipe sob sua responsabilidade, sobre o dever do sigilo profissional. 
 
PROIBIÇÕES
Art. 84. Franquear o acesso a informações e documentos para pessoas que não estão diretamente envolvidas na prestação da 
assistência, exceto nos casos previstos na legislação vigente ou por ordem judicial.

Art. 85. Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados.
CAPÍTULO III
DO ENSINO, DA PESQUISA E DA PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
DIREITOS
Art. 86. Realizar e participar de atividades de ensino e pesquisa, respeitadas as normas ético-legais.
Art. 87. Ter conhecimento acerca do ensino e da pesquisa a serem desenvolvidos com as pessoas sob sua responsabilidade 
profissional ou em seu local de trabalho.
Art. 88. Ter reconhecida sua autoria ou participação em produção técnico-científica.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 89. Atender as normas vigentes para a pesquisa envolvendo seres humanos, segundo a especificidade da investigação.
Art. 90. Interromper a pesquisa na presença de qualquer perigo a vida e a integridade da pessoa.
Art. 91. Respeitar os princípios da honestidade e fidedignidade, bem como os direitos autorais no processo de pesquisa, 
especialmente na divulgação dos seus resultados.
Art. 92. Disponibilizar os resultados de pesquisa à comunidade científica e sociedade em geral.
Art. 93. Promover a defesa e o respeito aos princípios éticos e legais da profissão no ensino, na pesquisa e produções 
técnico-científicas.

PROIBIÇÕES
Art. 94. Realizar ou participar de atividades de ensino e pesquisa, em que o direito inalienável da pessoa, família ou coletividade seja 
desrespeitado ou ofereça qualquer tipo de risco ou dano aos envolvidos.
Art. 95. Eximir-se da responsabilidade por atividades executadas por alunos ou estagiários, na condição de docente, Enfermeiro 
responsável ou supervisor. 
Art. 96. Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, família ou coletividade.
Art. 97. Falsificar ou manipular resultados de pesquisa, bem como usá-los para fins diferentes dos pré-determinados. 
Art. 98. Publicar trabalho com elementos que identifiquem o sujeito participante do estudo sem sua autorização.
Art. 99. Divulgar ou publicar, em seu nome, produção técnico-científica ou instrumento de organização formal do qual não tenha 
participado ou omitir nomes de coautores e colaboradores.
Art. 100. Utilizar sem referência ao autor ou sem a sua autorização expressa, dados, informações, ou opiniões ainda não publicados.
Art. 101. Apropriar-se ou utilizar produções técnico-científicas, das quais tenha participado como autor ou não, implantadas em 
serviços ou instituições sem concordância ou concessão do autor.
Art. 102. Aproveitar-se de posição hierárquica para fazer constar seu nome como autor ou coautor em obra técnico-científica.

CAPÍTULO IV
DA PUBLICIDADE
DIREITOS
Art. 103. Utilizar-se de veículo de comunicação para conceder entrevistas ou divulgar eventos e assuntos de sua competência, com 
finalidade educativa e de interesse social.
Art. 104. Anunciar a prestação de serviços para os quais está habilitado.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 105. Resguardar os princípios da honestidade, veracidade e fidedignidade no conteúdo e na forma publicitária.
Art. 106. Zelar pelos preceitos éticos e legais da profissão nas diferentes formas de divulgação. 

PROIBIÇÕES
Art. 107. Divulgar informação inverídica sobre assunto de sua área profissional.
Art. 108. Inserir imagens ou informações que possam identificar pessoas e instituições sem sua prévia autorização.
Art. 109. Anunciar título ou qualificação que não possa comprovar.
Art. 110. Omitir em proveito próprio, referência a pessoas ou instituições.
Art. 111. Anunciar a prestação de serviços gratuitos ou propor honorários que caracterizem concorrência desleal.

CAPÍTULO V
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 112. A caracterização das infrações éticas e disciplinares e a aplicação das respectivas penalidades regem-se por este Código, sem 
prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais.
Art. 113. Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que implique desobediência e/ou inobservância às disposições 
do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
Art. 114. Considera-se infração disciplinar a inobservância das normas dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem.
Art. 115. Responde pela infração quem a cometer ou concorrer para a sua prática, ou dela obtiver benefício, quando cometida por 

outrem.
Art. 116. A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos do dano e de suas consequências. 
Art. 117. A infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código de Processo Ético das Autarquias 
Profissionais de Enfermagem.
Art. 118. As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, 
da Lei n° 5.905, de 12 de julho de 1973, são as seguintes:
I - Advertência verbal; 
II - Multa; 
III - Censura; 
IV - Suspensão do exercício profissional; 
V - Cassação do direito ao exercício profissional.
§ 1º A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na 
presença de duas testemunhas.
§ 2º A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence 
o infrator, em vigor no ato do pagamento.
§ 3º A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem 
e em jornais de grande circulação.
§ 4º A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período não superior a 29 dias e será 
divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos 
órgãos empregadores.
§ 5º A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem e será divulgada nas publicações dos Conselhos Federal e 
Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
Art. 119. As penalidades, referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional, são da alçada do 
Conselho Regional de Enfermagem, serão registradas no prontuário do profissional de Enfermagem; a pena de cassação do direito ao 
exercício profissional é de competência do Conselho Federal de Enfermagem, conforme o disposto no  art. 18, parágrafo primeiro, da 
Lei n° 5.905/73.
Parágrafo único. Na situação em que o processo tiver origem no Conselho Federal de Enfermagem, terá como instância superior a 
Assembleia dos Delegados Regionais.
Art. 120. Para a graduação da penalidade e respectiva imposição consideram-se:
I - A maior ou menor gravidade da infração; 
II - As circunstâncias agravantes e atenuantes da infração; 
III - O dano causado e suas consequências; 
IV - Os antecedentes do infrator. 
Art. 121. As infrações serão consideradas leves, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso.
§ 1º São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar 
debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições.
§ 2º São consideradas infrações graves as que provoquem perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função em 
qualquer pessoa ou as que causem danos patrimoniais ou financeiros.
§ 3º São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem morte, deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, 
sentido, função ou ainda, dano moral irremediável em qualquer pessoa. 
Art. 122. São consideradas circunstâncias atenuantes: 
I - Ter o infrator procurado, logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as consequências do 
seu ato;
II - Ter bons antecedentes profissionais; 
III - Realizar atos sob coação e/ou intimidação;
IV - Realizar ato sob emprego real de força física;
V - Ter confessado espontaneamente a autoria da infração. 
Art. 123. São consideradas circunstâncias agravantes:
I - Ser reincidente; 
II - Causar danos irreparáveis; 
III - Cometer infração dolosamente; 
IV - Cometer a infração por motivo fútil ou torpe; 
V - Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração; 
VI - Aproveitar-se da fragilidade da vítima; 
VII - Cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função; 
VIII - Ter maus antecedentes profissionais. 

CAPÍTULO VI
DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES
Art. 124. As penalidades previstas neste Código somente poderão ser aplicadas, cumulativamente, quando houver infração a mais de um 
artigo.
Art. 125. A pena de advertência verbal é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 5º a 7º; 12 a 14; 16 a 24; 27; 
30; 32; 34; 35; 38 a 40; 49 a 55; 57; 69 a 71; 74; 78; 82 a 85; 89 a 95; 98 a 102; 105; 106; 108 a 111 deste Código.
Art. 126. A pena de multa é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 5º a 9º; 12; 13; 15; 16; 19; 24; 25; 26; 28 a 
35; 38 a 43; 48 a 51; 53; 56 a 59; 72 a 80; 82; 84; 85; 90; 94; 96; 97 a 102; 105; 107; 108; 110; e 111 deste Código. 
Art. 127. A pena de censura é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 8º; 12; 13; 15; 16; 25; 30 a 35; 41 a 43; 
48; 51; 54; 56 a 59; 71 a 80; 82; 84; 85; 90; 91; 94 a 102; 105; 107 a 111 deste Código.
Art. 128. A pena de suspensão do exercício profissional é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 8º; 9º; 12; 
15; 16; 25; 26; 28; 29; 31; 33 a 35; 41 a 43; 48; 56; 58; 59; 72; 73; 75 a 80; 82; 84; 85; 90; 94; 96 a 102; 105; 107 e 108 deste Código.
Art. 129. A pena de cassação do direito ao exercício profissional é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 9º; 
12; 26; 28; 29; 78 e 79 deste Código.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 130. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem.
Art. 131. Este Código poderá ser alterado pelo Conselho Federal de Enfermagem, por iniciativa própria ou mediante proposta de Conselhos 
Regionais.
   
Parágrafo único. A alteração referida deve ser precedida de ampla discussão com a categoria, coordenada pelos Conselhos Regionais.

Art. 132. O presente Código entrará em vigor 90 dias após sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2007
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CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

PREÂMBULO
A Enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, construído e reproduzido por um conjunto 
de práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se na prestação de serviços à pessoa, família 
e coletividade, no seu contexto e circunstâncias de vida.
O aprimoramento do comportamento ético do profissional passa pelo processo de construção de uma consciência individual e coletiva, 
pelo compromisso social e profissional configurado pela responsabilidade no plano das relações de trabalho com reflexos no campo 
científico e político.
A Enfermagem brasileira, ante as transformações socioculturais, científicas e legais, entende ter chegado o momento de reformular o 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE).
A trajetória da reformulação, coordenada pelo Conselho Federal de Enfermagem com a participação dos Conselhos Regionais de 
Enfermagem, incluiu discussões com a categoria de Enfermagem. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem está organizado por 
assunto e inclui princípios, direitos, responsabilidades, deveres e proibições pertinentes à conduta ética dos profissionais de Enfermagem. 
O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em Enfermagem da 
população, os interesses do profissional e de sua organização. Está centrado na pessoa, família e coletividade e pressupõe que os 
trabalhadores de Enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por uma assistência sem riscos e danos e acessível a toda a população. 
O presente Código teve como referência os postulados da Declaração Universal dos Direitos do Homem, promulgada pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas (1948) e adotada pela Convenção de Genebra da Cruz Vermelha (1949), contidos no Código de Ética do Conselho 
Internacional de Enfermeiros (1953) e no Código de Ética da Associação Brasileira de Enfermagem (1975). Teve como referências, ainda, o 
Código de Deontologia de Enfermagem do Conselho Federal de Enfermagem (1976), o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 
(1993) e as Normas Internacionais e Nacionais sobre Pesquisa em Seres Humanos [Declaração Helsinque (1964), revista em Tóquio (1975), 
em Veneza (1983), em Hong Kong (1989) e em Sommerset West (1996), e a Resolução 196 do Conselho Nacional de Saúde, Ministério da 
Saúde (1996)].

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
A Enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e coletividade.
O profissional de Enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com 
os preceitos éticos e legais. 
O profissional de Enfermagem participa, como integrante da equipe de saúde, das ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da 
população e da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, que garantam a universalidade de acesso aos serviços 
de saúde, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização 
e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde.
O profissional de Enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos, em todas as suas dimensões.
O profissional de Enfermagem exerce as suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo 
com os princípios da ética e da bioética.

CAPÍTULO I
DAS RELAÇÕES PROFISSIONAIS
DIREITOS
Art. 1º Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos 
humanos.
Art. 2º Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a sua prática profissional.
Art. 3º Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade.
Art. 4º Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 5º Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e 
lealdade.
Art. 6º Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.
Art. 7º Comunicar ao Coren e aos órgãos competentes fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício 
profissional.
 
PROIBIÇÕES
Art. 8º Promover e ser conivente com a injúria, calúnia e difamação de membro da equipe de Enfermagem, equipe de saúde e de 
trabalhadores de outras áreas, de organizações da categoria ou instituições.
Art. 9º Praticar e/ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato, que infrinja postulados éticos e legais.

SEÇÃO I
DAS RELAÇÕES COM A PESSOA, FAMÍLIA E COLETIVIDADE
DIREITOS
Art. 10. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam 
segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.
Art. 11. Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
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 encargos ou atribuições, quando 
capaz de desempenho seguro para si e para outrem.
Art. 14. Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do 
desenvolvimento da profissão.
Art. 15. Prestar assistência de Enfermagem sem discriminação de qualquer natureza.
Art. 16. Garantir a continuidade da assistência de Enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão 
das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.
Art. 17. Prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências 
acerca da assistência de Enfermagem.
Art. 18. Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal, de tomar decisões sobre 
sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar.
Art. 19. Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e 
pós-morte.
Art. 20. Colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios 
e intercorrências acerca de seu estado de saúde e tratamento.
Art. 21. Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de 
qualquer membro da equipe de saúde.
Art. 22. Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem pleitear 
vantagens pessoais.
Art. 23. Encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de defesa do cidadão, nos termos da lei.
Art. 24. Respeitar, no exercício da profissão, as normas relativas à preservação do meio ambiente e denunciar aos órgãos competentes 
as formas de poluição e deterioração que comprometam a saúde e a vida.
Art. 25. Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar.

PROIBIÇÕES
Art. 26. Negar assistência de Enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
Art. 27. Executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto em 
iminente risco de morte.
Art. 28. Provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação.
Parágrafo único. Nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir, de acordo com a sua consciência, sobre a sua participação 
ou não no ato abortivo.
Art. 29. Promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente.
Art. 30. Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos.
Art. 31. Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente e em situação de 
emergência.
Art. 32. Executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam a segurança da pessoa.
Art. 33. Prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, exceto em caso de emergência. 
Art. 34. Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com qualquer forma de violência.
Art. 35. Registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada.

SEÇÃO II
DAS RELAÇÕES COM OS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM, SAÚDE E OUTROS
DIREITOS
Art. 36. Participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade.
Art. 37. Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de registro do 
profissional, exceto em situações de urgência e emergência.
Parágrafo único. O profissional de Enfermagem poderá recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de 
identificação de erro ou ilegibilidade.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 38. Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente 
ou em equipe.
Art. 39. Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, na 
condição de membro da equipe de saúde.
Art. 40. Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional seja por imperícia, imprudência ou negligência.
Art. 41. Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência.

PROIBIÇÕES
Art. 42. Assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro 
profissional.
Art. 43. Colaborar, direta ou indiretamente com outros profissionais de saúde, no descumprimento da legislação referente aos 
transplantes de órgãos, tecidos, esterilização humana, fecundação artificial e manipulação genética.

SEÇÃO III
DAS RELAÇÕES COM AS ORGANIZAÇÕES DA CATEGORIA
DIREITOS
Art. 44. Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem, quando impedido de cumprir o presente Código, a legislação do exercício 
profissional e as resoluções e decisões emanadas do Sistema Cofen/Coren.
Art. 45. Associar-se, exercer cargos e participar de entidades de classe e órgãos de fiscalização do exercício profissional.
Art. 46. Requerer em tempo hábil, informações acerca de normas e convocações.
Art. 47. Requerer, ao Conselho Regional de Enfermagem, medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de 
ofensa sofrida no exercício profissional.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 48. Cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão.
Art. 49. Comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que firam preceitos do presente Código e da legislação do exercício 
profissional.
Art. 50. Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou 
emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente Código e a legislação do exercício profissional.
Art. 51. Cumprir, no prazo estabelecido, as determinações e convocações do Conselho Federal e Conselho Regional de Enfermagem.
Art. 52. Colaborar com a fiscalização de exercício profissional.
Art. 53. Manter seus dados cadastrais atualizados, e regularizadas as suas obrigações financeiras com o Conselho Regional de 
Enfermagem.
Art. 54. Apor o número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem em assinatura, quando no exercício 
profissional.
Art. 55. Facilitar e incentivar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de atividades nas organizações da 
categoria.

PROIBIÇÕES
Art. 56. Executar e determinar a execução de atos contrários ao Código de Ética e às demais normas que regulam o exercício da 
Enfermagem.
Art. 57. Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou 
emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional.
Art. 58. Realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao patrimônio ou comprometam a finalidade para a qual foram instituídas as 
organizações da categoria.
Art. 59. Negar, omitir informações ou emitir falsas declarações sobre o exercício profissional quando solicitado pelo Conselho 
Regional de Enfermagem.

SEÇÃO IV
DAS RELAÇÕES COM AS ORGANIZAÇÕES EMPREGADORAS 
DIREITOS
Art. 60. Participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do aprimoramento técnico-científico, do exercício da 
cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração.
Art. 61. Suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não 
oferecer condições dignas para o exercício profissional ou que desrespeite a legislação do setor saúde, ressalvadas as situações de 
urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente por escrito sua decisão ao Conselho Regional de Enfermagem.
Art. 62. Receber salários ou honorários compatíveis com o nível de formação, a jornada de trabalho, a complexidade das ações e a 

responsabilidade pelo exercício profissional.
Art. 63. Desenvolver suas atividades profissionais em condições de trabalho que promovam a própria segurança e a da pessoa, 
família e coletividade sob seus cuidados, e dispor de material e equipamentos de proteção individual e coletiva, segundo as normas 
vigentes.
Art. 64. Recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou equipamentos de proteção individual e coletiva 
definidos na legislação específica.
Art. 65. Formar e participar da comissão de ética da instituição pública ou privada onde trabalha, bem como de comissões 
interdisciplinares.
Art. 66. Exercer cargos de direção, gestão e coordenação na área de seu exercício profissional e do setor saúde.
Art. 67. Ser informado sobre as políticas da instituição e do serviço de Enfermagem, bem como participar de sua elaboração.
Art. 68. Registrar no prontuário, e em outros documentos próprios da Enfermagem, informações referentes ao processo de cuidar da 
pessoa.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 69. Estimular, promover e criar condições para o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos profissionais de Enfermagem 
sob sua orientação e supervisão.
Art. 70. Estimular, facilitar e promover o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, devidamente aprovadas nas 
instâncias deliberativas da instituição.
Art. 71. Incentivar e criar condições para registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar.
Art. 72. Registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa.

PROIBIÇÕES
Art. 73. Trabalhar, colaborar ou acumpliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem princípios e normas que regulam 
o exercício profissional de Enfermagem.
Art. 74. Pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, utilizando-se de concorrência desleal.
Art. 75. Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de hospital, casa de saúde, unidade sanitária, clínica, ambulatório, 
escola, curso, empresa ou estabelecimento congênere sem nele exercer as funções de Enfermagem pressupostas.
Art. 76. Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir 
Assistência de Enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem.
Art. 77. Usar de qualquer mecanismo de pressão ou suborno com pessoas físicas ou jurídicas para conseguir qualquer tipo de 
vantagem.
Art. 78. Utilizar, de forma abusiva, o poder que lhe confere a posição ou cargo, para impor ordens, opiniões, atentar contra o pudor, 
assediar sexual ou moralmente, inferiorizar pessoas ou dificultar o exercício profissional.
Art. 79. Apropriar-se de dinheiro, valor, bem móvel ou imóvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo, ou 
desviá-lo em proveito próprio ou de outrem. 
Art. 80. Delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de Enfermagem ou de saúde, que não seja Enfermeiro.

CAPÍTULO II
DO SIGILO PROFISSIONAL
DIREITOS
Art. 81. Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas 
ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 82. Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto casos 
previstos em lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal.
§ 1º Permanece o dever mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida.
§ 2º Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá ser revelado quando necessário à prestação da assistência. 
§ 3º O profissional de Enfermagem, intimado como testemunha, deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar 
seu impedimento de revelar o segredo.
§ 4º O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou 
responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, exceto nos casos em que possa acarretar danos ou riscos ao 
mesmo.
Art. 83. Orientar, na condição de Enfermeiro, a equipe sob sua responsabilidade, sobre o dever do sigilo profissional. 
 
PROIBIÇÕES
Art. 84. Franquear o acesso a informações e documentos para pessoas que não estão diretamente envolvidas na prestação da 
assistência, exceto nos casos previstos na legislação vigente ou por ordem judicial.

Art. 85. Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados.
CAPÍTULO III
DO ENSINO, DA PESQUISA E DA PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA
DIREITOS
Art. 86. Realizar e participar de atividades de ensino e pesquisa, respeitadas as normas ético-legais.
Art. 87. Ter conhecimento acerca do ensino e da pesquisa a serem desenvolvidos com as pessoas sob sua responsabilidade 
profissional ou em seu local de trabalho.
Art. 88. Ter reconhecida sua autoria ou participação em produção técnico-científica.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 89. Atender as normas vigentes para a pesquisa envolvendo seres humanos, segundo a especificidade da investigação.
Art. 90. Interromper a pesquisa na presença de qualquer perigo a vida e a integridade da pessoa.
Art. 91. Respeitar os princípios da honestidade e fidedignidade, bem como os direitos autorais no processo de pesquisa, 
especialmente na divulgação dos seus resultados.
Art. 92. Disponibilizar os resultados de pesquisa à comunidade científica e sociedade em geral.
Art. 93. Promover a defesa e o respeito aos princípios éticos e legais da profissão no ensino, na pesquisa e produções 
técnico-científicas.

PROIBIÇÕES
Art. 94. Realizar ou participar de atividades de ensino e pesquisa, em que o direito inalienável da pessoa, família ou coletividade seja 
desrespeitado ou ofereça qualquer tipo de risco ou dano aos envolvidos.
Art. 95. Eximir-se da responsabilidade por atividades executadas por alunos ou estagiários, na condição de docente, Enfermeiro 
responsável ou supervisor. 
Art. 96. Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, família ou coletividade.
Art. 97. Falsificar ou manipular resultados de pesquisa, bem como usá-los para fins diferentes dos pré-determinados. 
Art. 98. Publicar trabalho com elementos que identifiquem o sujeito participante do estudo sem sua autorização.
Art. 99. Divulgar ou publicar, em seu nome, produção técnico-científica ou instrumento de organização formal do qual não tenha 
participado ou omitir nomes de coautores e colaboradores.
Art. 100. Utilizar sem referência ao autor ou sem a sua autorização expressa, dados, informações, ou opiniões ainda não publicados.
Art. 101. Apropriar-se ou utilizar produções técnico-científicas, das quais tenha participado como autor ou não, implantadas em 
serviços ou instituições sem concordância ou concessão do autor.
Art. 102. Aproveitar-se de posição hierárquica para fazer constar seu nome como autor ou coautor em obra técnico-científica.

CAPÍTULO IV
DA PUBLICIDADE
DIREITOS
Art. 103. Utilizar-se de veículo de comunicação para conceder entrevistas ou divulgar eventos e assuntos de sua competência, com 
finalidade educativa e de interesse social.
Art. 104. Anunciar a prestação de serviços para os quais está habilitado.

RESPONSABILIDADES E DEVERES
Art. 105. Resguardar os princípios da honestidade, veracidade e fidedignidade no conteúdo e na forma publicitária.
Art. 106. Zelar pelos preceitos éticos e legais da profissão nas diferentes formas de divulgação. 

PROIBIÇÕES
Art. 107. Divulgar informação inverídica sobre assunto de sua área profissional.
Art. 108. Inserir imagens ou informações que possam identificar pessoas e instituições sem sua prévia autorização.
Art. 109. Anunciar título ou qualificação que não possa comprovar.
Art. 110. Omitir em proveito próprio, referência a pessoas ou instituições.
Art. 111. Anunciar a prestação de serviços gratuitos ou propor honorários que caracterizem concorrência desleal.

CAPÍTULO V
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 112. A caracterização das infrações éticas e disciplinares e a aplicação das respectivas penalidades regem-se por este Código, sem 
prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais.
Art. 113. Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que implique desobediência e/ou inobservância às disposições 
do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
Art. 114. Considera-se infração disciplinar a inobservância das normas dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem.
Art. 115. Responde pela infração quem a cometer ou concorrer para a sua prática, ou dela obtiver benefício, quando cometida por 

outrem.
Art. 116. A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos do dano e de suas consequências. 
Art. 117. A infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código de Processo Ético das Autarquias 
Profissionais de Enfermagem.
Art. 118. As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, 
da Lei n° 5.905, de 12 de julho de 1973, são as seguintes:
I - Advertência verbal; 
II - Multa; 
III - Censura; 
IV - Suspensão do exercício profissional; 
V - Cassação do direito ao exercício profissional.
§ 1º A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na 
presença de duas testemunhas.
§ 2º A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence 
o infrator, em vigor no ato do pagamento.
§ 3º A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem 
e em jornais de grande circulação.
§ 4º A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período não superior a 29 dias e será 
divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos 
órgãos empregadores.
§ 5º A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem e será divulgada nas publicações dos Conselhos Federal e 
Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
Art. 119. As penalidades, referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional, são da alçada do 
Conselho Regional de Enfermagem, serão registradas no prontuário do profissional de Enfermagem; a pena de cassação do direito ao 
exercício profissional é de competência do Conselho Federal de Enfermagem, conforme o disposto no  art. 18, parágrafo primeiro, da 
Lei n° 5.905/73.
Parágrafo único. Na situação em que o processo tiver origem no Conselho Federal de Enfermagem, terá como instância superior a 
Assembleia dos Delegados Regionais.
Art. 120. Para a graduação da penalidade e respectiva imposição consideram-se:
I - A maior ou menor gravidade da infração; 
II - As circunstâncias agravantes e atenuantes da infração; 
III - O dano causado e suas consequências; 
IV - Os antecedentes do infrator. 
Art. 121. As infrações serão consideradas leves, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso.
§ 1º São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar 
debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições.
§ 2º São consideradas infrações graves as que provoquem perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função em 
qualquer pessoa ou as que causem danos patrimoniais ou financeiros.
§ 3º São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem morte, deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, 
sentido, função ou ainda, dano moral irremediável em qualquer pessoa. 
Art. 122. São consideradas circunstâncias atenuantes: 
I - Ter o infrator procurado, logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as consequências do 
seu ato;
II - Ter bons antecedentes profissionais; 
III - Realizar atos sob coação e/ou intimidação;
IV - Realizar ato sob emprego real de força física;
V - Ter confessado espontaneamente a autoria da infração. 
Art. 123. São consideradas circunstâncias agravantes:
I - Ser reincidente; 
II - Causar danos irreparáveis; 
III - Cometer infração dolosamente; 
IV - Cometer a infração por motivo fútil ou torpe; 
V - Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração; 
VI - Aproveitar-se da fragilidade da vítima; 
VII - Cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função; 
VIII - Ter maus antecedentes profissionais. 

CAPÍTULO VI
DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES
Art. 124. As penalidades previstas neste Código somente poderão ser aplicadas, cumulativamente, quando houver infração a mais de um 
artigo.
Art. 125. A pena de advertência verbal é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 5º a 7º; 12 a 14; 16 a 24; 27; 
30; 32; 34; 35; 38 a 40; 49 a 55; 57; 69 a 71; 74; 78; 82 a 85; 89 a 95; 98 a 102; 105; 106; 108 a 111 deste Código.
Art. 126. A pena de multa é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 5º a 9º; 12; 13; 15; 16; 19; 24; 25; 26; 28 a 
35; 38 a 43; 48 a 51; 53; 56 a 59; 72 a 80; 82; 84; 85; 90; 94; 96; 97 a 102; 105; 107; 108; 110; e 111 deste Código. 
Art. 127. A pena de censura é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 8º; 12; 13; 15; 16; 25; 30 a 35; 41 a 43; 
48; 51; 54; 56 a 59; 71 a 80; 82; 84; 85; 90; 91; 94 a 102; 105; 107 a 111 deste Código.
Art. 128. A pena de suspensão do exercício profissional é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 8º; 9º; 12; 
15; 16; 25; 26; 28; 29; 31; 33 a 35; 41 a 43; 48; 56; 58; 59; 72; 73; 75 a 80; 82; 84; 85; 90; 94; 96 a 102; 105; 107 e 108 deste Código.
Art. 129. A pena de cassação do direito ao exercício profissional é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos: 9º; 
12; 26; 28; 29; 78 e 79 deste Código.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 130. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem.
Art. 131. Este Código poderá ser alterado pelo Conselho Federal de Enfermagem, por iniciativa própria ou mediante proposta de Conselhos 
Regionais.
   
Parágrafo único. A alteração referida deve ser precedida de ampla discussão com a categoria, coordenada pelos Conselhos Regionais.

Art. 132. O presente Código entrará em vigor 90 dias após sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2007
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Início Fim
1.Promover ações para  
o cumprimento da  
Lei do Exercício 
Profissional

Defise apoio: 
Plenário; Ascom, 
SEcEC

jan/16 dez/17 Instituições 
de Saúde e 
Ensino.

Atender ou acompanhar  as 
solicitações e convites para 
paletras   relacionados; (ética, 
exercício profissional, Projeto 
Primeira  Incrição e Comissões de 
Ética, dimensionamento, etc...).

Número de  convite  
atendidos /número de  
convites recebidos x 100.

Atender 100% dos 
convites.

2.Padronizar ações e 
aprimorar    a 
eficiência da cobertura 
fiscalizátoria. 

Defise. 
Apoio:Ascom; 
Dejur; Plenário;

jan/16 dez/17 Instituições 
de Saúde

Realizar ações  fiscalizatorias nas 
Instituições  de saúde. 

Número de fiscalizações 
realizados  no  
ano/Número de 
fiscalizações previstas.

Realizar no mínimo 
06(nove) novas 
fiscalizações/ mês/  
fiscal.  Priorizando 
Instituições que foram 
fiscalizadas a mais  
tempo/ou que  nunca    
foram fiscalizados.  

Realizar  fiscalização com relação 
as  denuncias ( denuncias éticas, 
demandas do MP).   

Número de PAD 
realizados  no  
ano/Número de PAD 
previstos  os x 100.

Realizar  duas (2) 
fiscalizações por mês 
por subseção e sede.

Realizar  ações educativas nas 
Instituições de Saúde e de  
Ensino.  (reuniões/palestras, 
através de convites ou demanda  
interna , comissão ética, primeira 
inscrição e  dimensionamento, 
etc) 

Número de ações  
educativas realizados  no  
ano/Número de  ações 
educativas previstas  x 
100

Realizar no mínimo 01 
(uma)  ação Educativa, 
mensalmente  por  
subseção  e sede, 
principalmente  nas 
instituições com 
processo jurídico em 
andamento.

DTI e Defise 
Apoio: Dejur; 
Plenário;

set/15 mar/16 Coren/SC - 
Sede e 
Subseções

2.4 Elaborar e implantar o sistema 
de  gestão de processos 
Administrativos Fiscalizatorios. 

Sistema  elaborado e 
implantado.

Sistema elaborado e 
implantado.

Defise. 
Apoio:Plenário;

abr/16 dez/17 Sede e  
subseções

Estruturar banco de dados para 
auxiliar na fundamentação dos 
relatorios por temas. 

Número de dados/temas 
organizados no 
ano/Número de de 
dados/temas previstos  x 
100.

Definir  temas por 
subseção e sede  um 
(1) tema por trimestre 
por subseção. 3 x 7 = 
21 por  ano.

Defise. 
Apoio:Plenário;

jan/16 mar/16 Sede e  
subseções

Padronizar o relatório do PAD. Modelo de relatório 
padronizado.  

Rlatório padronizado.  

3. Auxiliar  nas  ações 
visando a atualização 
do MAPA da 
enfermagem o  SITE 
do Coren/SC e 
publicações  referente 
a  legislação 

Plenário 
Apoio:Defise. 
DRIC. 

jan/16 dez/17 Coren/SC Utilizar e atualizar 
permanentemente material de 
orientação para os formandos 
sobre a primeira inscrição, 
Legislação e o papel do conselho.

Material  revisado. Material  revisado 
enviado  coordenação 
fiscalização  
mensalmente.

Defise. 
Apoio:Plenário;

jan/16 dez/17 Coren/SC Utilizar e atualizar as publicações 
do Coren/SC. (Série Cadernos e 
Coren/SC Orienta).

Material  revisado. Material  revisado 
enviado  coordenação 
fiscalização  
mensalmente

DEFISE  e Área 
de 
Atendimento 
Profissional. 
Apoio: Plenário, 
Ascom; DTI

jan/15 dez/18 Coren/SC Atualizar cadastro  dos 
profissionais e Empresas  após a 
cada fiscalização.

Manter  atualização  
mensal no site e  sistema 
Coren/SC.

Atualização a cada 
mês no sistema.

4.Fortalecer  a 
participação e as lutas 

Plenário; apoio: 
Defise 

jan/16 dez/17 Eventos e 
reuniões do 

Participar e fortalecer as iniciativas 
do Fórum Nacional 30 Horas Já e 

Participação em eventos. Participar eventos 
regionalmente.

indicador 
Meta Onde?

Iniciativa   
estratégicas 

Responsável
Prazo -   Como?

2.Padronizar ações e
aprimorar a
eficiência da cobertura
fiscalizátoria.

Defise.
Apoio:Ascom;
Dejeje ur; Plenário;

jan/16 dez/17 Instituições
de Saúde

Realizar ações fiscalizatorias nas
Instituições de saúde.

Número de fiscalizações
realizados no
ano/Número de
fiscalizações previstas.

Realizar no mínimo
06(nove) novas
fiscalizações/ mês/
fiscal. Priorizando
Instituições que fofof ram
fiscalizadas a mais
tempo/ou que nunca
fofof ram fiscalizados.

Realizar ações educativas nas
Instituições de Saúde e de
Ensino. (reuniões/palestras,
através de convites ou demanda
interna , comissão ética, primeira
inscrição e dimensionamento,
etc)

Número de ações
educativas realizados no
ano/Número de ações
educativas previstas x
100

Realizar no mínimo 01
(uma) ação Educativa,
mensalmente por
subseção e sede,
principalmente nas
instituições com
processo jurídico em
andamento.

Defise.
Apoio:Plenário;

abr/r/r 16 dez/17 Sede e
subseções

Estruturar banco de dados para
auxiliar na fundamentação dos
relatorios por temas.

Número de dados/t/t/ emas
organizados no
ano/Número de de
dados/t/t/ emas previstos x
100.

Definir temas por
subseção e sede um
(1) tema por trimestre
por subseção. 3 x 7 =
21 por ano.

3. Auxiliar nas ações
visando a atualização
do MAPA da
enfefef rmagem o SITE
do Coren/SC e
publicações refefef rente

l l

Plenário
Apoio:Defise.
DRIC.

jan/16 dez/17 Coren/SC Utilizar e atualizar
permanentemente material de
orientação para os fofof rmandos
sobre a primeira inscrição,
Legislação e o papel do conselho.

Material revisado. Material revisado
enviado coordenação
fiscalização
mensalmente.
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publicações  referente 
a  legislação Defise. 

Apoio:Plenário;
jan/16 dez/17 Coren/SC Utilizar e atualizar as publicações 

do Coren/SC. (Série Cadernos e 
Coren/SC Orienta).

Material  revisado. Material  revisado 
enviado  coordenação 
fiscalização  
mensalmente

DEFISE  e Área 
de 
Atendimento 
Profissional. 
Apoio: Plenário, 
Ascom; DTI

jan/15 dez/18 Coren/SC Atualizar cadastro  dos 
profissionais e Empresas  após a 
cada fiscalização.

Manter  atualização  
mensal no site e  sistema 
Coren/SC.

Atualização a cada 
mês no sistema.

4.Fortalecer  a 
participação e as lutas 
pela profissão.

Plenário; apoio: 
Defise 

jan/16 dez/17 Eventos e 
reuniões do 
Fórum 30 
horas.

Participar e fortalecer as iniciativas 
do Fórum Nacional 30 Horas Já e 
de atos em defesas das 30 horas.

Participação em eventos. Participar eventos 
regionalmente.

Plenário; apoio: 
Defise 

jan/16 dez/17 Eventos e 
Instituições 
de Ensino.

Fortalecer as articulações com as 
entidades de Enfermagem de SC 
regionalmente ( núcleos da Aben, 
instituições de Ensino).

Participação em eventos. Participar eventos 
regionalmente.

Plenário; apoio: 
Defise 

jan/16 dez/17 Sede e 
subseções 

Mapear comitês e comissões de 
saúde de cunho Regionais e 
Estaduais buscando aumento da 
representatividade da 
enfermagem, enviando a 
informação  mensalmente  para  a 
coordenação da Fiscalização.

Identificação de  comites 
e comissões.

Numero de  comitês e 
comissões de saúde de 
cunho Regionais 
identificados enviados 
para coordenação de  
fiscalização.

5. Padronizar  e 
implantar os fluxos e 
procedimentos  
operacionais  Padrões

Defise. Apoio: 
Plenário;

fev/16 mai/16 Sede e  
subseções

Formular e implementar os fluxos 
de fiscalização e Procedimentos 
Operacionais Padrões.

Numero de POP e Fluxo 
elaborados elaborados/ 
numero de POP e fluxos 
previstos x 100

Sede e subseções : 
cada  2 fiscais  fara a  
revisão de  1  POP 
totalizando 18 
procedimentos.   

6.Implementar a 
educação permante  
para o departamento 
de  Fiscalização do 
Coren.

DEFISE; Apoio: 
Plenário; DTI. 
Cofen, 
Departamentos 
Coren/SC e 
Plenário; SENAC.

jan/15 jul/15 Coren/SC Realizar as capacitações  prevista  
no  Projeto de Educação 
Permanente do Departamento de 
Fiscalização e Ética para 2015 e  
2016.

Capacitações  realizadas  
/ capacitações previstas  
x 100

Capacitação previstas 
no projeto  realizadas.

Defise. Apoio: ago/15 dez/16 Coren/SC Utilizar formas de educação 
permanente para o 
Departamento de   fiscalização 
como:  atualização Bancos  de  
fundamentação para os PAR, 
Atualização POP, Treinamento 
novos sistemas  

POP revisados, banco de  
fundamentação por 
temas  criados e 
capacitação nos  
sistemas realizados

POP revisados, banco 
de  fundamentação 
por temas  criados e 
capacitação nos  
sistemas realizados

7.Aumentar  o 
numero de RT e  
comissões de  Etica 

Defise Apoio: 
Departamentos 
Coren/SC e 
Plenário.

jan/15 dez/17 Instituições 
de Saúde e 
Ensino.

Ampliar o número de 
Responsáveis Técnicos (RTs) e 
renoção das  CRT  existente  

capacitações  realizadas  
/ capacitações previstas  
x 100

 2 novas e 3  
renovações por 
subseção e sede 
mensalmente.

CEC; 
Enfermeiros 
Fiscais. 
Apoio:Defise; 
Plenário; DTI.

jan/15 dez/17 Instituições 
de Saúde e 
Ensino

7.2 Ampliar o quantitativo de 
novas Comissões de Ética (CEEn) 
em instituições de saúde. E 
renovar a composição das 
existentes.

Número de  Comissões 
de Éeticas  empossadas  
anualmente.

 2 novas  e 3 renovação 
anual.

Defise. Apoio: 
Departamentos 
Coren/SC e 
Plenário.

jan/15 dez/17 Instituições 
de Saúde e 
Ensino.

Apresentar proposta para realizar 
orientação aos RT  quando da 
recebimento da autorização  ( EX: 
. Por  tele aula).

Proposta realizada e  
apresentado a  DIREX

Proposta realizada e  
apresentado a  DIREX

8.Realizar cursos  
regionalmente para os 
profissionais de  
enfermagem. 

Defise. 
Apoio:Secex; 
Ascom; 
Conselheiros da 
Região da 
atividade.

abr/15 dez/17 Instituições 
de Saúde e 
Ensino; CIES.

Realizar cursos e oficinas 
descentralizados com temas 
específicos à Enfermagem 
(Dimensionamento, POP´s e 
sistematização de Assistência de 
Enfermagem e RT, dentre outros).

Número de  eventos 
realizados 

01 eventos por 
Subseção e sede por 
semestre.

 Participação em defise e jan/15 dez/17 ABEn; Participar dos eventos Número de  eventos  80% dos eventos.

Início Fim
1.Promover ações para  
o cumprimento da  
Lei do Exercício 
Profissional

Defise apoio: 
Plenário; Ascom, 
SEcEC

jan/16 dez/17 Instituições 
de Saúde e 
Ensino.

Atender ou acompanhar  as 
solicitações e convites para 
paletras   relacionados; (ética, 
exercício profissional, Projeto 
Primeira  Incrição e Comissões de 
Ética, dimensionamento, etc...).

Número de  convite  
atendidos /número de  
convites recebidos x 100.

Atender 100% dos 
convites.

2.Padronizar ações e 
aprimorar    a 
eficiência da cobertura 
fiscalizátoria. 

Defise. 
Apoio:Ascom; 
Dejur; Plenário;

jan/16 dez/17 Instituições 
de Saúde

Realizar ações  fiscalizatorias nas 
Instituições  de saúde. 

Número de fiscalizações 
realizados  no  
ano/Número de 
fiscalizações previstas.

Realizar no mínimo 
06(nove) novas 
fiscalizações/ mês/  
fiscal.  Priorizando 
Instituições que foram 
fiscalizadas a mais  
tempo/ou que  nunca    
foram fiscalizados.  

Realizar  fiscalização com relação 
as  denuncias ( denuncias éticas, 
demandas do MP).   

Número de PAD 
realizados  no  
ano/Número de PAD 
previstos  os x 100.

Realizar  duas (2) 
fiscalizações por mês 
por subseção e sede.

Realizar  ações educativas nas 
Instituições de Saúde e de  
Ensino.  (reuniões/palestras, 
através de convites ou demanda  
interna , comissão ética, primeira 
inscrição e  dimensionamento, 
etc) 

Número de ações  
educativas realizados  no  
ano/Número de  ações 
educativas previstas  x 
100

Realizar no mínimo 01 
(uma)  ação Educativa, 
mensalmente  por  
subseção  e sede, 
principalmente  nas 
instituições com 
processo jurídico em 
andamento.

2 DTI e Defise 
Apoio: Dejur; 
Plenário;

set/15 mar/16 Coren/SC - 
Sede e 
Subseções

2.4 Elaborar e implantar o sistema 
de  gestão de processos 
Administrativos Fiscalizatorios. 

Sistema  elaborado e 
implantado.

Sistema elaborado e 
implantado.

2 Defise. 
Apoio:Plenário;

abr/16 dez/17 Sede e  
subseções

Estruturar banco de dados para 
auxiliar na fundamentação dos 
relatorios por temas. 

Número de dados/temas 
organizados no 
ano/Número de de 
dados/temas previstos  x 
100.

Definir  temas por 
subseção e sede  um 
(1) tema por trimestre 
por subseção. 3 x 7 = 
21 por  ano.

Defise. 
Apoio:Plenário;

jan/16 mar/16 Sede e  
subseções

Padronizar o relatório do PAD. Modelo de relatório 
padronizado.  

Rlatório padronizado.  

3. Auxiliar  nas  ações 
visando a atualização 
do MAPA da 
enfermagem o  SITE 
do Coren/SC e 
publicações  referente 
a  legislação 

Plenário 
Apoio:Defise. 
DRIC. 

jan/16 dez/17 Coren/SC Utilizar e atualizar 
permanentemente material de 
orientação para os formandos 
sobre a primeira inscrição, 
Legislação e o papel do conselho.

Material  revisado. Material  revisado 
enviado  coordenação 
fiscalização  
mensalmente.

Defise. 
Apoio:Plenário;

jan/16 dez/17 Coren/SC Utilizar e atualizar as publicações 
do Coren/SC. (Série Cadernos e 
Coren/SC Orienta).

Material  revisado. Material  revisado 
enviado  coordenação 
fiscalização  
mensalmente

DEFISE  e Área 
de 
Atendimento 
Profissional. 
Apoio: Plenário, 
Ascom; DTI

jan/15 dez/18 Coren/SC Atualizar cadastro  dos 
profissionais e Empresas  após a 
cada fiscalização.

Manter  atualização  
mensal no site e  sistema 
Coren/SC.

Atualização a cada 
mês no sistema.

4.Fortalecer  a 
participação e as lutas 
pela profissão.

Plenário; apoio: 
Defise 

jan/16 dez/17 Eventos e 
reuniões do 
Fórum 30 
horas.

Participar e fortalecer as iniciativas 
do Fórum Nacional 30 Horas Já e 
de atos em defesas das 30 horas.

Participação em eventos. Participar eventos 
regionalmente.

Plenário; apoio: jan/16 dez/17 Eventos e Fortalecer as articulações com as Participação em eventos. Participar eventos 

indicador 
Meta Onde?

Iniciativa   
estratégicas 

Responsável
Prazo -   Como?
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Plenário; DTI. existentes.
Defise. Apoio: 
Departamentos 
Coren/SC e 
Plenário.

jan/15 dez/17 Instituições 
de Saúde e 
Ensino.

Apresentar proposta para realizar 
orientação aos RT  quando da 
recebimento da autorização  ( EX: 
. Por  tele aula).

Proposta realizada e  
apresentado a  DIREX

Proposta realizada e  
apresentado a  DIREX

8.Realizar cursos  
regionalmente para os 
profissionais de  
enfermagem. 

Defise. 
Apoio:Secex; 
Ascom; 
Conselheiros da 
Região da 
atividade.

abr/15 dez/17 Instituições 
de Saúde e 
Ensino; CIES.

Realizar cursos e oficinas 
descentralizados com temas 
específicos à Enfermagem 
(Dimensionamento, POP´s e 
sistematização de Assistência de 
Enfermagem e RT, dentre outros).

Número de  eventos 
realizados 

01 eventos por 
Subseção e sede por 
semestre.

 Participação em 
eventos e atividades 
comuns entre as 
entidades parceiras da 
enfermagem na 
região.

defise e 
Conselheiros. 
Apoio:Secex; 
Ascom.

jan/15 dez/17 ABEn; 
entidades da 
Enfermagem; 
Sistema 
Cofen/ 
Coren, 
Fóruns; 
Instituições 
de saúde e 
ensino.

Participar dos eventos 
promovidos na sede e subseções.

Número de  eventos  
com participação do 
Coren / número de 
eventos previsto x 100.

80% dos eventos.

Auxiliar  nas  ações de 
sensibilização para o 
diagnóstico da SAE no 
Estado.

DEFISE. Apoio: 
conselheiro 
designado

jan/15 mar/16 Coren/SC Realizar contato telefonico com 
todas as SMS e  hospitais da  sua 
subseção e da  sede.

 Numero de  respostas 
das instituições 
hospitalares e  SMS / 
numero de instituição 
hospitalares e SMS 
previstas  x 100.

100 % das instituições 
e SMS respondendo. 

Início Fim
1.Promover ações para  
o cumprimento da  
Lei do Exercício 
Profissional

Defise apoio: 
Plenário; Ascom, 
SEcEC

jan/16 dez/17 Instituições 
de Saúde e 
Ensino.

Atender ou acompanhar  as 
solicitações e convites para 
paletras   relacionados; (ética, 
exercício profissional, Projeto 
Primeira  Incrição e Comissões de 
Ética, dimensionamento, etc...).

Número de  convite  
atendidos /número de  
convites recebidos x 100.

Atender 100% dos 
convites.

2.Padronizar ações e 
aprimorar    a 
eficiência da cobertura 
fiscalizátoria. 

Defise. 
Apoio:Ascom; 
Dejur; Plenário;

jan/16 dez/17 Instituições 
de Saúde

Realizar ações  fiscalizatorias nas 
Instituições  de saúde. 

Número de fiscalizações 
realizados  no  
ano/Número de 
fiscalizações previstas.

Realizar no mínimo 
06(nove) novas 
fiscalizações/ mês/  
fiscal.  Priorizando 
Instituições que foram 
fiscalizadas a mais  
tempo/ou que  nunca    
foram fiscalizados.  

Realizar  fiscalização com relação 
as  denuncias ( denuncias éticas, 
demandas do MP).   

Número de PAD 
realizados  no  
ano/Número de PAD 
previstos  os x 100.

Realizar  duas (2) 
fiscalizações por mês 
por subseção e sede.

Realizar  ações educativas nas 
Instituições de Saúde e de  
Ensino.  (reuniões/palestras, 
através de convites ou demanda  
interna , comissão ética, primeira 
inscrição e  dimensionamento, 
etc) 

Número de ações  
educativas realizados  no  
ano/Número de  ações 
educativas previstas  x 
100

Realizar no mínimo 01 
(uma)  ação Educativa, 
mensalmente  por  
subseção  e sede, 
principalmente  nas 
instituições com 
processo jurídico em 
andamento.

2 DTI e Defise 
Apoio: Dejur; 
Plenário;

set/15 mar/16 Coren/SC - 
Sede e 
Subseções

2.4 Elaborar e implantar o sistema 
de  gestão de processos 
Administrativos Fiscalizatorios. 

Sistema  elaborado e 
implantado.

Sistema elaborado e 
implantado.

2 Defise. 
Apoio:Plenário;

abr/16 dez/17 Sede e  
subseções

Estruturar banco de dados para 
auxiliar na fundamentação dos 
relatorios por temas. 

Número de dados/temas 
organizados no 
ano/Número de de 
dados/temas previstos  x 
100.

Definir  temas por 
subseção e sede  um 
(1) tema por trimestre 
por subseção. 3 x 7 = 
21 por  ano.

Defise. 
Apoio:Plenário;

jan/16 mar/16 Sede e  
subseções

Padronizar o relatório do PAD. Modelo de relatório 
padronizado.  

Rlatório padronizado.  

3. Auxiliar  nas  ações 
visando a atualização 
do MAPA da 
enfermagem o  SITE 
do Coren/SC e 
publicações  referente 
a  legislação 

Plenário 
Apoio:Defise. 
DRIC. 

jan/16 dez/17 Coren/SC Utilizar e atualizar 
permanentemente material de 
orientação para os formandos 
sobre a primeira inscrição, 
Legislação e o papel do conselho.

Material  revisado. Material  revisado 
enviado  coordenação 
fiscalização  
mensalmente.

Defise. 
Apoio:Plenário;

jan/16 dez/17 Coren/SC Utilizar e atualizar as publicações 
do Coren/SC. (Série Cadernos e 
Coren/SC Orienta).

Material  revisado. Material  revisado 
enviado  coordenação 
fiscalização  
mensalmente

DEFISE  e Área 
de 
Atendimento 
Profissional. 
Apoio: Plenário, 
Ascom; DTI

jan/15 dez/18 Coren/SC Atualizar cadastro  dos 
profissionais e Empresas  após a 
cada fiscalização.

Manter  atualização  
mensal no site e  sistema 
Coren/SC.

Atualização a cada 
mês no sistema.

4.Fortalecer  a 
participação e as lutas 
pela profissão.

Plenário; apoio: 
Defise 

jan/16 dez/17 Eventos e 
reuniões do 
Fórum 30 
horas.

Participar e fortalecer as iniciativas 
do Fórum Nacional 30 Horas Já e 
de atos em defesas das 30 horas.

Participação em eventos. Participar eventos 
regionalmente.

Plenário; apoio: jan/16 dez/17 Eventos e Fortalecer as articulações com as Participação em eventos. Participar eventos 

indicador 
Meta Onde?

Iniciativa   
estratégicas 

Responsável
Prazo -   Como?
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