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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 024/CT/2016 

 

Assunto: Supervisão de Enfermeiro durante todo o período de trabalho do Técnico de 

Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

Se há equipe técnica de Enfermagem, é necessário um Enfermeiro presente 

durante todo o período de trabalho? Quais são as consequências caso tenha apenas um 

Enfermeiro que faça um turno de trabalho, enquanto há Técnicos de Enfermagem em dois 

turnos. Gostaria de saber a consequência tanto para a empresa, como também para o 

Enfermeiro Responsável Técnico. 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

Segundo a Lei nº  7.498/1986, de 25 de junho de 1986 que dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências:  

Art. 12 – O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo 

orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no 

planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente:  

§ 1º Participar da programação da assistência de Enfermagem;  

§ 2º Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do 

Enfermeiro, observado o disposto no Parágrafo único do Art. 11 desta Lei;  

§ 3º Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau 

auxiliar;  

§ 4º Participar da equipe de saúde.  

Salienta-se que todas estas atividades devem ser supervisionadas pelo enfermeiro, 

conforme o artigo 13 da referida Lei. 

De acordo com a Resolução do Cofen 311/2007 o descumprimento da  legislação  

vigente implicará infrações no Código de Ética do profissional descrito abaixo como 

responsabilidades:  

Art. 48 - Cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão. 
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Art. 54 - Apor o número e categoria de inscrição no Conselho Regional de 

Enfermagem em assinatura, quando no exercício profissional. 

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. 

Portanto, as atividades dos técnicos e auxiliares de enfermagem, somente podem 

ser desempenhadas sob  orientação e  supervisão  de  enfermeiro, mormente quando 

exercidas em instituições de saúde, públicas e privadas, e em programas de saúde (art. 15 da 

Lei nº 7.498 /1986, art. 13 do Decreto nº 94.406/1987). A ausência de enfermeiro durante as 

atividades do técnico de Enfermagem irá infringir aos  artigos do Código de Ética do 

Profissionais de Enfermagem, a lei do Exercício Profissional e Decreto que regulamenta esta 

lei. 

Conclui-se que o técnico de Enfermagem que exerce suas funções sem a 

supervisão do enfermeiro e o Responsável Técnico que permite que a equipe técnica exerça 

suas atividades sem a supervisão do enfermeiro estão infringindo a  Lei do exercício 

Profissional, o decreto que regulamenta a lei e o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem devendo responder eticamente por esta infração. Quanto a instituição jurídica,  

esta deve responder legalmente por Processo Administrativo da Fiscalização do Exercício 

Profissional.   

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 28 de junho de 2016. 

 

Enf. Fabiana dos Santos Marcoski 

Coren/SC 111.279 

 

Revisado pela Direção em 29/09/2016.  

 

III - Bases de consulta: 
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