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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 008/CT/2017/RT 

 

Assunto: Atribuições e Procedimentos do Técnico de Enfermagem 

 

Palavras-chave: Sondagem, Procedimentos do Técnico de Enfermagem. 

 

I – Solicitação recebida pelo Coren:  

 

Quais os procedimentos que o Técnico de Enfermagem pode fazer e qual o parecer sobre 

sondagens? 

 

I I – Resposta técnica do Coren: 

 

A Enfermagem, no Brasil divide-se em três funções específicas dentro da categoria: 

Enfermeira/o, profissional com nível superior; Técnico de Enfermagem com formação de 

nível médio e Auxiliares de Enfermagem com formação de nível médio. Na Lei do Exercício 

Profissional nº 7498/1986 estão explícitas as atividades de cada um destes profissionais 

(COREN-SC, 2013). 

Nos Princípios Fundamentais do Código de Ética da Enfermagem “O profissional de 

Enfermagem participa, como integrante da equipe de saúde, das ações que visem satisfazer as 

necessidades de saúde da população e da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde 

e ambientais, que garantam a universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade da 

assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da 

comunidade, hierarquização e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde”.  

A Lei do Exercício Profissional da Enfermagem n° 7.498/1986, regulamentada pelo Decreto 

94.406/1987 estabelece no: 
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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. 13. O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza 

repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de Enfermagem sob supervisão, bem 

como a participação em nível de execução simples, em processos de tratamento, 

cabendo-lhe especialmente: 

a) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; 

b) executar ações de tratamento simples; 

c) prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente; 

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. (BRASIL, 1986; 

1987) 

 

Todas as ações da equipe de Enfermagem devem fazer parte da organização do processo de 

trabalho com a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e efetiva aplicação do 

Processo de Enfermagem previsto na Resolução Cofen 358/2009, subsidiada 

preferencialmente por protocolos institucionais que padronizem os cuidados prestados, a fim 

de garantir assistência de Enfermagem segura e de qualidade, isentas de negligência, 

imperícia ou imprudência. Os protocolos institucionais, dentre outras funções, esclarecem 

quais procedimentos cada profissional pode realizar de acordo com o exercício profissional de 

cada um. 

Ante ao exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, entende de acordo 

com as legislações que regulamentam a atuação dos profissionais de Enfermagem no interior 

das instituições de saúde que as sondagens de modo geral são consideradas procedimentos 

complexos e como tal devem ser realizadas privativamente pelo enfermeiro no âmbito da 

equipe de Enfermagem 
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É a resposta técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 27 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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