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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 026/CT/2016 

 

Assunto: Técnico de Enfermagem no setor de Órteses, Próteses e Materiais Especiais. 

 

Palavras-chave: Enfermagem, Órteses, Próteses, Materiais Especiais. 

 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Sou técnica de Enfermagem e trabalho no setor de Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais (OPME) há dois anos. Desde 2015 querem me tirar do setor, alegando que não é 

função da Enfermagem trabalhar no setor. Dizem que tenho que cumprir com o edital que fui 

concursada. Que é a função de técnica de Enfermagem. Gostaria de um parecer sobre 

técnicos, auxiliares e enfermeiros dentro do setor de OPME. Para que eu possa saber se estou 

irregular ou não na função. Salienta-se que no setor existe um sobreaviso, e este, quando 

chamado deve corresponder prontamente e com agilidade, sendo assim, faz-se necessário que 

seja pessoa da área da saúde como um Técnico de Enfermagem com amplo conhecimento das 

atividades do setor. 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC: 

 

As órteses, próteses e materiais especiais, conhecidas pela sigla OPME, abrangem 

uma enorme gama de insumos utilizados em procedimentos médicos. São as válvulas, 

marcapassos, catéteres, sondas, balões, cânulas, drenos e toda sorte de fios, placas, enxertos, 

cimentos, produtos feitos de ligas e materiais especiais, entre outros. Populares 

principalmente em tratamentos cardiológicos, neurológicos, gastroenterológicos e 

ortopédicos, e sempre presentes nas intervenções cirúrgicas. (ABRAIDI, 2014) 
As órteses, próteses e materiais especiais também chamadas de materiais de alto 

custo, que hoje representam os produtos da área médica que vem gerando maior impacto 
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econômico nas contas hospitalares. Segundo MARQUIS (1999), os custos crescentes e 

recursos escassos têm afetado todos os prestadores de serviço de saúde. Esse crescimento está 

relacionado a uma série de fatores, tais como: novas tecnologias, o aumento da expectativa de 

vida da população, a escassez de mão de obra qualificada, falta de conhecimento 

administrativo dos profissionais de saúde, a falta de sistema de controle de custos, entre 

outros. (COREN-BA, 2014). 

Considerando a Lei Nº. 7498/86 do Exercício Profissional de Enfermagem e o 

Decreto Nº. 94.906/87 que regulamenta a referida Lei, com relação às atribuições do Técnico 

de Enfermagem relata em seu Art. 12 que 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: a) participar da programação da assistência de Enfermagem; b) executar ações 

assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no 

Parágrafo único do Art. 11 desta Lei; c) participar da orientação e supervisão do trabalho de 

Enfermagem em grau auxiliar; d) participar da equipe de saúde.  

A Resolução COFEN nº 311/2007 que aprova o Código de Ética dos Profissionais 

da Enfermagem estabelece em seu Art. 2 Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos 

e culturais que dão sustentação a sua prática profissional 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. Em seu Art. 12 

Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de Enfermagem livre de danos 

decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.  

Já no Art. 13 o Código de Ética da Enfermagem cita: 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. E no Art. 14 Aprimorar os 

conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e 

coletividade e do desenvolvimento da profissão. Por fim no Art. 36 Participar da prática 

multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade. 

Ante ao exposto, o COREN-SC indica a construção de protocolo institucional 

para regulamentar o serviço de OPME, onde, deve constar a atuação regular e de sobreaviso 
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do profissional Técnico de Enfermagem devidamente supervisionado por enfermeiro para 

garantir a qualidade e maior segurança para o paciente. 

 

É a Resposta Técnica. Salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 19 de outubro de 2016. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 24/10/2016. 
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