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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 005/CT/2017 

 

Assunto: Atividades pertinentes aos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de 

Enfermagem. 

Palavras-chave: Enfermagem; Curativos; Técnico e Auxiliar de Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Gostaria de parecer técnico referente à realização de curativos em uma paciente em estado 

vegetativo, acamada, com SVD, SNG, traqueostomia em uso de O2, ostomia com uso de 

bolsa de colostomia e com úlceras de decúbito na região sacra de aproximadamente 10 cm de 

largura e com comprometimento tecidual em estágio III. Este curativo deve ser realizado 

exclusivamente pelo profissional enfermeiro? Ou conforme avaliação do enfermeiro pode ser 

realizado por técnico de enfermagem capacitado e com atualização em curativos, intercalando 

a realização dos curativos entre a equipe de Enfermagem (técnicos e enfermeira). 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC: 

 

Pacientes acamados apresentam risco de desenvolver úlceras por pressão (UP), estes pacientes 

representam um grupo prioritário para o estudo e identificação da ocorrência dessas úlceras. 

Esta identificação é alcançada por meio da utilização de instrumentos de avaliação específicos 

para o problema, como as escalas de risco (GOMES, 2011). 

A má qualidade da assistência prestada a indivíduos portadores de UP por muito tempo foi 

considerada um problema estritamente da Enfermagem, uma vez que esses profissionais são 

os que estão em contato direto com os pacientes. Evidências científicas têm mostrado que o 

aparecimento da UP está associado a fatores múltiplos, como mobilidade, nutrição, idade, 

umidade, temperatura elevada, estado cognitivo e lesão medular (GOULART et al, 2008). 

O enfermeiro é considerado o profissional responsável na prevenção e tratamento dessas 

feridas, pois é ele quem executa, supervisiona e orienta os cuidados para o bem estar do 

paciente (LIMA et al, 2008). 
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O profissional Enfermeiro implementa a Sistematização da Assistência de Enfermagem e 

verifica o tipo de curativo a ser realizado, a extensão do mesmo e prescreve os cuidados a 

serem realizados. Cabe ao enfermeiro avaliar e delegar a realização do curativo de acordo 

com a complexidade da lesão (COREN – BA, 2014). 

Considerando a Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986 e o seu Decreto regulamentador nº 

94.406 de 08 de junho de 1987, em seu Art.11º, nos quais ao enfermeiro incumbe: 

I – privativamente: 

c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência 

de Enfermagem; 

i) consulta de Enfermagem; 

j) prescrição da assistência de Enfermagem; 

l) cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida; 

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

base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. 

Cabe ao técnico de enfermagem conforme Lei nº 7.498/1986, em seu Art. 12, exercer 

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. 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução COFEN nº 

311/2007 em seus Princípios Fundamentais, “O profissional de Enfermagem atua na 

promoção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os 

preceitos éticos e legais.” E ainda, “O profissional de Enfermagem exerce suas atividades com 

competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os 

Princípios da Ética e da Bioética”. 

Ante ao exposto, o Coren SC entende que o Enfermeiro é responsável pela aplicação do 

Processo de Enfermagem e, deste modo, deve conduzir o cuidado ao paciente nos mais 

diversos contextos, analisando cada situação e delegando ou prescrevendo para os demais 
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componentes da equipe de Enfermagem. Portanto, os Auxiliares ou Técnicos de Enfermagem 

têm competência para realizar curativos, mas os curativos complexos, devem ser realizados 

por enfermeiros e por técnicos de Enfermagem quando supervisionados por enfermeiro e este 

procedimento deve ter como base a Sistematização da Assistência de Enfermagem conforme 

Resolução COFEN n° 358/2009 e os protocolos institucionais, certificando que tal situação é 

segura para o paciente. 

 

É a Resposta Técnica. Salvo melhor juízo.  

 

Florianópolis, 30 de janeiro de 2017. 

 

 

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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