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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 032/CT/2016 

 

Assunto: Profissional Técnico de Enfermagem, sem registro no COREN, exercendo a função 

de e contratado como Auxiliar em Oftalmologia. 

Palavras-chave: Curso Técnico de Enfermagem; Atribuições do Técnico; Registro 

Profissional. 

 

I – Solicitação recebida pelo Coren/SC: 

De acordo com o solicitante, “tenho algumas dúvidas, que mesmo lendo a lei 

7498/1986, não foi possível esclarecê-las. Gostaria de saber se o profissional com o curso 

técnico concluído, sem o registro no COREN e contratado como Auxiliar em Oftalmologia, 

pode exercer atividades como: administração de colírio, puncionar veia, injetar contraste 

endovenoso, administrar medicação em casos de reação alérgica, realizar exames médicos 

oftalmológicos. Caso não seja permitido, gostaria de saber em qual lei e artigo que define isto 

e quais são as consequências. Outra dúvida que tenho, é que 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:  

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

regulamentação do exercício da Enfermagem e dá providências, destaque-se os seguintes 

artigos:  

Art. 1º – É livre o exercício da Enfermagem em todo o território nacional, 

observadas as disposições desta Lei; 

Art. 2º – A Enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas 

por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com 

jurisdição na área onde ocorre o exercício; 
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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: 

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. 

Art. 15 – As atividades referidas nos arts. 12 e 13 desta Lei, quando exercidas em 

instituições de saúde, públicas e privadas, e em programas de saúde, somente podem ser 

desempenhadas sob orientação e supervisão de Enfermeiro. 

De acordo com o Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que 

Regulamenta a Lei n° 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da 

Enfermagem, e dá outras providências, no art. 10 – O Técnico de Enfermagem exerce as 

atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de Enfermagem, 

cabendo-lhe: 

I – assistir ao Enfermeiro: 

•  no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de 

assistência de Enfermagem; 

•  na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado grave; 

•  na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de 

vigilância epidemiológica; 

•  na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar; 

•  na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a 

pacientes durante a assistência de saúde; 

•  na execução dos programas referidos nas letras “i” e “o” do item II do art. 8º. 

II – executar atividades de assistência de Enfermagem, excetuadas as 

privativas do enfermeiro e as referidas no art. 9º deste Decreto; 

•  integrar a equipe de saúde. 
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Na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), encontra-se a descrição do 

Auxiliar de Enfermagem com o número 3222-30 e como subclassificação sinônimo do CBO, 

a atuação do auxiliar de Enfermagem como Auxiliar em Oftalmologia. E o Técnico de 

Enfermagem como ocupação relacionada.  

Neste sentido, o auxiliar de oftalmologia, é entendido como o profissional auxiliar 

ou técnico de Enfermagem,  exercendo a função de auxiliar de oftalmologia, devendo para 

tanto, respeitar o previsto na Lei nº7.498 de 25 de junho de 1986, em seu Art. 2 – “A 

Enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente 

habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde 

ocorre o exercício  e Art.15- as atividades referidas do auxiliar e técnico de Enfermagem 

quando exercidas em instituições de saúde, públicas ou privadas, e em programas de saúde, 

somente podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão do enfermeiro. 

 

Ante ao exposto, de acordo com a legislação vigente, técnico de Enfermagem ao exercer as 

atividades como administração de colírio, puncionar veia, injetar contraste endovenoso, 

administrar medicação em casos de reação alérgica, realizar exames médicos oftalmológicos, 

atividades que se encontram no arcabouço legal específico da Enfermagem, portanto tem 

respaldo técnico para abordagem ou conduta a ser adotada frente ao exercício profissional. 

Sendo assim, o técnico de Enfermagem, exercendo a função de auxiliar de oftalmologia, deve 

para tanto, respeitar o previsto na Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986, em seu Art. 2, estar 

inscrito no órgão de Classe. E o artigo 15 que diz: o técnico em Enfermagem só pode exercer 

suas atividades sob a supervisão do enfermeiro. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 03 de novembro de 2016. 

 

Enf. Msc. Daniella Regina Farinella Jora   

Câmara Técnica de Educação e Legislação 

COREN/SC – 118510    
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Resposta Técnica revisada pela Câmara Técnica de Educação e Legislação em 24 de 

novembro de 2016 e aprovada pela Direção em 12 de dezembro de 2016. 

 

Membros: 

Enf. Msc.Daniella Regina Farinella Jora - COREN/SC 118510     

Enf.Msc. Eleide Margarethe Pereira Farhat - COREN/SC 014204 

Enf. Dra. Janete Elza Felisbino - COREN/SC 19407 

Enf. Dra. Lygia Paim - COREN/SC 2019       
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