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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 012/CT/2017 

 

Assunto: Coordenação em Enfermagem. 

                               Palavras-chave: Coordenação; Enfermagem; Serviço de Saúde. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Sou Técnica de Enfermagem e gostaria de saber se além de trabalhar em minha área eu posso 

estar assumindo funções como líder ou coordenação de recepção? E gostaria de saber as 

atribuições de cada profissional Enfermeiro, Técnico em Enfermagem e se um substitui o 

outro quando se refere a coordenação do Serviço de Saúde o Coordenador deve ter vinculo 

empregatício na instituição e presença integral no serviço? 

 

II - Da fundamentação e análise: 

 

A Enfermagem brasileira, na condição de maior força de trabalho no campo da saúde, atua na 

maioria dos cenários da rede de prestação de ações e serviços de saúde, e podem contribuir 

decisivamente para a efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da articulação 

entre os processos de assistência, gestão, educação e investigação, eixos que compõem a 

atividade profissional (ANDRADE, 2016). 

Como uma profissão responsável pelo cuidado humano, individual e coletivo, o cuidado de 

Enfermagem envolve a realização de assistência direta ao ser humano e a gerência dos 

serviços e da assistência prestada pela equipe de Enfermagem. Orienta-se por preceitos éticos 

e legais, de forma a assegurar a qualidade para o bem-estar das pessoas e/ou o 

reestabelecimento de sua saúde (ANDRADE, 2016). 

Considerando o Decreto n° 94.406, de 08 de junho de 1987 que Regulamenta a Lei nº 7.498, 

de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o Exercício da Enfermagem, e dá outras 

providências: 

Art. 8º – Ao enfermeiro incumbe: 

I – privativamente: (…)  
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a) direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, 

pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem; 

b) organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e 

auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços; 

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

de Enfermagem; 

II – como integrante da equipe de saúde:  

a) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde; 

b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde; 

c) prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina 

aprovada pela instituição de saúde; 

d) participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação; 

f) participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que 

possam ser causados aos pacientes durante a assistência de Enfermagem. 

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: 

§ 1º Participar da programação da assistência de Enfermagem; 

§ 2º Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, 

observado o disposto no Parágrafo único do Art. 11 desta Lei; 

§ 3º Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar; 

§ 4º Participar da equipe de saúde. 

Considerando a Resolução COFEN 311/2007 que aprova a Reformulação do Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem em seu Capitulo I Das Relações Profissionais: 

DIREITOS 

Art. 1º – Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os 

pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos. 

Art. 2º – Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a 

sua prática profissional. 
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Art. 3º – Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos 

e interesses da categoria e da sociedade. 

SEÇÃO I 

DAS RELAÇÕES COM A PESSOA, FAMÍLIA E COLETIVIDADE. 

DIREITOS 

Art. 10 – Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, 

científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e 

coletividade. 

Art. 11 – Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias 

ao exercício profissional. 

RESPONSABILIDADES E DEVERES 

Art. 12 – Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de Enfermagem livre de danos 

decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. 

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. 14 – Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da 

pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. 

Ante ao exposto, o COREN – SC define que o coordenador do Serviço de Enfermagem é o 

Enfermeiro conforme a lei do exercício profissional. O Enfermeiro responsável técnico deve 

atuar, respeitando a carga horária, conforme resolução COFEN 509/2016. Já a Coordenação 

ou administração do serviço em geral pode ser assumida por outro profissional como, por 

exemplo, o Técnico de Enfermagem sob a supervisão do enfermeiro, desde que, este não 

decida sobre matéria de Enfermagem. 

 

 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 02 de fevereiro de 2017. 
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Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 06 de fevereiro de 2017. 
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