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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 016/CT/2017 

 

Assunto: Falta de material para procedimento. 

Palavras-chave: Material; Hemoglicoteste, Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Sou técnica de Enfermagem hoje pela manhã um paciente veio a unidade para fazer teste de 

glicemia. Informei que não faria o teste, pois estava sem o material, a lanceta. Então informei 

a coordenadora que não tem a lanceta, ela disse que era pra eu fazer com agulha. Disse à ela 

que não faria porque não tem o material, informei que já tive um acidente de trabalho e coloca 

em risco à minha vida. 

 

II - Da fundamentação e análise: 

 

Conforme a Resolução COFEN nº 311, de 08 de fevereiro de 2007 que aprova a 

Reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem em seu Capítulo 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.  

RESPONSABILIDADES E DEVERES 

Art. 5º - Exercer a profissão com justiça, compromisso, eqüidade, resolutividade, dignidade, 

competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.  

Art. 6º - Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e 

na diversidade de opinião e posição ideológica.  
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Art. 7º - Comunicar ao COREN e aos órgãos competentes, fatos que infrinjam dispositivos 

legais e que possam prejudicar o exercício profissional.  

SEÇÃO I 

DAS RELAÇÕES COM A PESSOA, FAMILIA 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. 

Ante ao exposto, o COREN – SC conclui que o hemoglicoteste em situações especiais e 

esporádicas pode ser realizado com agulha desde que este procedimento respeite as normas de 

segurança, como por exemplo, uso de luvas e descarte adequado do material perfuro cortante, 

dentre outros. Recomenda-se que o gestor providencie com maior agilidade a aquisição do 

material indicado para o procedimento e o desenvolvimento de um Procedimento Operacional 

Padrão - POP para a execução do hemoglicoteste.  

 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 03 de fevereiro de 2017. 

 

 

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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