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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 014/CT/2017 

 

Assunto: Verificação de sinais vitais no CER II. 

                                   Palavras-chave: Sinais Vitais; CER II; Enfermagem. 

 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Atuo em centro especializado em reabilitação – CER II, gostaria de saber sobre sinais vitais, 

qual lei que me da amparo para verificar somente dos meus pacientes atendidos da estomias e 

não dos colegas por sermos uma equipe multiprofissional até porque os pacientes possuem 

deficiências físicas e intelectuais, sendo assim observo que exercício e atividade realizada por 

cada profissional e de sua responsabilidade e conselho. 

 

II - Da fundamentação e análise: 

A saúde da pessoa com deficiência alcançou prioridade nos últimos anos, o que resultou em 

políticas visando à construção de serviços coerentes com as doutrinas do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Em 2012 foram publicadas as portarias nº 793, que cria a Rede de Cuidados à 

Pessoa com Deficiência, e nº 835, que institui regras de financiamento para estruturar serviços 

e capacitar profissionais. No mesmo ano foi publicada a Resolução nº 452, instituindo o uso 

da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) no SUS. Essas 

normativas certificam iniciativas que fortalecem os princípios de Universalidade e 

Integralidade, ampliando o direito ao cuidado do usuário com deficiência, reorganizando esse 

cuidado e propondo um modelo biopsicossocial para nortear essas mudanças (ALVES, 2016). 

Nessa lógica, os Centros de Reabilitação (CER) passam a ser espaços de articulação com 

outros pontos de atenção do SUS. Essa reorientação da prática precisa ultrapassar questões 
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organizacionais e atingir os profissionais no que se refere às concepções coletivas do processo 

saúde-doença e do conceito de deficiência (ALVES, 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: (…)  

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; 

i) consulta de Enfermagem; 

f) prescrição da assistência de Enfermagem;  

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

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

científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas. 

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; 
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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. 

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 



   
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

 

Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

coren-sc@coren-sc.org.br | www.corensc.gov.br 

 

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 entende que o trabalho em equipe deve ser organizado de 

modo que os profissionais “façam juntos” e não “cada um a sua parte”, neste sentido e com 

vistas a qualidade e segurança na atenção em saúde, recomenda-se o desenvolvimento de 

Procedimento Operacional Padrão - POP ou Protocolo Institucional sobre a temática, de modo 

a esclarecer as competências de cada profissional da equipe multidisciplinar, inclusive quanto 

a aferição de sinais vitais. 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 03 de fevereiro de 2017. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 
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