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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 004/CT/2017 

 

Assunto: Avaliação de pele para participar de atividades em piscinas. 

Palavras-chave: Avaliação; Cuidado com a Pele; Enfermeira. 

 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Sou Enfermeira e fui convidada para avaliar os frequentadores da piscina de um clube, preciso 

verificar se a pele é integra ou se tem alguma lesão que precise de avaliação médica antes de 

entrar na água. Preciso saber se posso fazer esse tipo de trabalho que antes era feito por uma 

farmacêutica. 

 

II - Da fundamentação e análise: 

 

A autonomia profissional tem sido ao longo do tempo e da evolução da Enfermagem, um 

tema importante à compreensão da profissão, tanto de seus desafios e objetivos como na 

forma em que os enfermeiros se relacionam e se apresentam para a equipe de saúde e para a 

sociedade (GOMES; OLIVEIRA, 2005). 

A abrangência da atuação do Enfermeiro vem crescendo nos últimos anos, inclusive no que 

diz respeito ao cuidado com a pele, devido ao maior conhecimento referente aos diferentes 

tipos de lesões, do processo de cicatrização dos tecidos e desenvolvimento científico e 

tecnológico da assistência de Enfermagem à pacientes que apresentam lesões de pele 

(TAYAR; PETERLINI; PEDREIRA, 2007). 

Para amparar o Exercício da Enfermagem, o Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987 que 

regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, estabelece: 

Art. 8º – Ao enfermeiro incumbe: 

I – privativamente: 
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c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência 

de Enfermagem; 

h) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos 

científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas (BRASIL, 1986). 

Cabe ressaltar a Resolução COFEN 311/2007, que aprova o Código de Ética dos Profissionais 

de Enfermagem, e dispõe que: Das Responsabilidades e deveres: 

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. 21 – Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, 

negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde. (CONSELHO 

FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2007). 

A Resolução COFEN  nº 358 2009 em seu Art 1° afirma que “O Processo de Enfermagem 

deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou 

privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem”. 

Na Consulta de Enfermagem, o Enfermeiro realiza avaliação completa que inclui: coleta de 

dados com história clínica, exame físico e exames complementares, além de diagnóstico de 

Enfermagem, planejamento, implementação e avaliação de Enfermagem, o que exige 

conhecimento prático, teórico e científico para análise e interpretação dos dados levantados e 

tomada de decisão (COFEN 2009). 

Ante ao exposto, o COREN – SC conclui que entre as competências do enfermeiro está a 

avaliação da pele e encaminhamento para demais profissionais da equipe de saúde quando 

necessário. Esta função faz parte do Processo de Cuidar em Enfermagem e é privativa do 

enfermeiro dentro da equipe de Enfermagem, visto que, cabe privativamente ao enfermeiro a 

análise dos dados coletados (diagnóstico de Enfermagem) e tomada de decisão 

(planejamento/prescrição), pertinentes com a situação. Tal atividade deve fazer parte da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem conforme Resolução COFEN nº  358/2009. 

 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 30 de janeiro de 2017. 
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Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 31 de janeiro de 2017. 
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