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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 015/CT/2017 

 

Assunto: Conflitos na equipe 

                                     Palavras-chave: Equipe de Enfermagem; Atribuições; Conflito. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Gostaria de saber em que artigo se enquadra e se cabe uma advertência quando o enfermeiro 

do setor vai pedir mais colaboração da equipe nas atribuições, e a Técnica de Enfermagem 

não aceita orientação e faz atribuições que não compete a ela. Foi indelicada com a 

enfermeira pelos corredores e próximo aos pacientes. 

 

II - Da fundamentação e análise: 

 

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; 

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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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. 

Ressalta-se, que a mesma lei define que o trabalho do Técnico de Enfermagem deve ser 

sempre realizado sob supervisão do enfermeiro. 

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

dos Profissionais de Enfermagem (CEPE) 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 

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. 

PROIBIÇÕES 

Art. 34 - Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com qualquer forma de violência. 
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CAPÍTULO V 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Art. 112 - A caracterização das infrações éticas e disciplinares e a aplicação das respectivas 

penalidades regem-se por este Código, sem prejuízo das sanções previstas em outros 

dispositivos legais. 

Art. 113 - Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que implique em 

desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem.  

Art. 114 - Considera-se infração disciplinar a inobservância das normas dos Conselhos 

Federal e Regional de Enfermagem.  

Art. 115 - Responde pela infração quem a cometer ou concorrer para a sua prática, ou dela 

obtiver benefício, quando cometida por outrem. 

 Art. 116 - A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos do dano e de 

suas consequências. 

Art. 117 - A infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código de 

Processo Ético das Autarquias Profissionais de Enfermagem.  

Ante ao exposto, o COREN – SC recomenda fortemente a leitura do Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem (CEPE) e considera importante a realização de reuniões da 

equipe para discutir e encaminhar tais situações, com a possibilidade de aplicação de 

advertência se assim estiver previsto na organização do serviço. Aproveitamos ainda para 

esclarecer que, se a situação permanecer, o profissional de Enfermagem que infringir o CEPE 

pode ser denunciado no Conselho Regional de Enfermagem (COREN).   

 

 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 03 de fevereiro de 2017. 
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Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado em 06 de fevereiro de 2017. 
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