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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 036/CT/2016 

 

Assunto: Auxiliar médico deficiente visual. 

Palavras-chave: Auxiliar; médico; Técnico de Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

“Sou técnica em Enfermagem, concursada e auxilio um médico que é deficiente 

visual. A minha dúvida é: até aonde eu posso auxiliá-lo, pois sou eu quem examina o 

paciente, eu preencho as receitas, atestados e o médico dá o diagnóstico a partir do que eu 

descrevo. A secretaria da saúde não me obriga a auxiliar o médico, mas visto que ninguém 

quer auxiliá-lo e estou no estágio probatório me sinto na obrigação de fazer. Ao mesmo tempo 

não quero sair prejudicada, não sei até onde o COREN me dá respaldo para isso, não tem 

nenhuma norma ou lei que especifique a minha situação. ” 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC: 

Segundo a Lei 7.498/1986 que dispõe sobre a regulamentação do Exercício 

Profissional de Enfermagem e dá outras providencias, consta como atividades a serem 

realizadas pelo profissional Técnico em Enfermagem: 

 

Art. 12 O Técnico m 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. 
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As atividades supracitadas, quando exercidas em instituições de saúde, públicas e 

privadas, e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob orientação e 

supervisão de Enfermeiro. 

Conforme Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN-

311/2007). Capítulo I que dispõe Dos Princípios Fundamentais, cita os artigos a seguir: 

 

Art. 1º A Enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde do ser humano 

e da coletividade. Atua na promoção, proteção, recuperação da saúde e 

reabilitação das pessoas, respeitando os preceitos éticos e legais. 

Art. 4º O profissional de Enfermagem exerce suas atividades com justiça, 

competência, responsabilidade e honestidade. 

Art. 6º O profissional de Enfermagem exerce a profissão com autonomia, 

respeitando os preceitos legais da Enfermagem. 

 

Capítulo II que dispõe Dos Direitos:  

Art. 7º Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal. 

Art. 9º Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem, quando impedido de 

cumprir o presente Código e a Lei do Exercício Profissional. 

 

Capítulo III que dispõe Das Responsabilidades: 

Art. 16 – Assegurar ao cliente uma assistência de Enfermagem livre de danos 

decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. 

Art. 17 – Avaliar criteriosamente sua competência técnica e legal e somente 

aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e 

para a clientela. 

Art. 20 – Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, 

independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe. 

 

Capítulo V que dispõe Das Proibições: 
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Art. 48 – Prescrever medicamentos ou praticar ato cirúrgico, exceto os previstos 

na legislação vigente e em caso de emergência. 

Art. 51 – Prestar ao cliente serviços que por sua natureza incumbem a outro 

profissional, exceto em caso de emergência. 

Art. 58 – Determinar a execução de atos contrários ao Código de Ética e demais 

legislações que regulamentam o exercício profissional da Enfermagem. 

 

Ante ao exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina conclui 

que o profissional técnico em Enfermagem deve exercer as atividades que constam na Lei 

7.498/1986 que regulamenta o exercício profissional de Enfermagem, de acordo com a 

Resolução 311/2007 que aprova o Código de Ética profissional. Salienta-se a obrigatoriedade 

de orientação e Supervisão do enfermeiro em todas as atividades exercidas pelo Técnico em 

Enfermagem, assim como, a proibição de prestar ao cliente serviços que por sua natureza 

incumbem a outro profissional, como examinar o paciente, preencher  receitas e atestados, 

dentre outras. 

 

É a Resposta Técnica. Salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 12 de dezembro de 2016. 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 21 de dezembro de 2016. 

 

III - Bases de consulta: 

COFEN, Lei n° 7.498 de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o Exercício profissional da 

Enfermagem, e dá outras providências. Disponível em: www.portalcofen.gov.br 

http://www.portalcofen.gov.br/
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COFEN, Resolução n° 311/2007, aprova a reformulação do Código de Ética dos Profissionais 

de Enfermagem, Disponível em: www.portalcofen.gov.br 

 


