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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 013/CT/2018 

 

Assunto: O Técnico de Enfermagem pode trabalhar no setor de combate a Dengue? 

Palavras-chave: Técnico de Enfermagem; dengue; combate de endemias. 

 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Sou técnica em Enfermagem e tenho dúvidas se posso trabalhar no setor da dengue? 

 

II – Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

A lei nº 7498 de 25 de Junho de 1986 que dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

Enfermagem e dá outras providências, no artigo 12, sobre o técnico de Enfermagem consta 

que este profissional: [...] 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: [...] 4º Participar da 

equipe de saúde. Sempre sob  supervisão do Enfermeiro. 

No Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987, que regulamenta a lei nº 7498 de 25 de Junho 

de 1986 que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, em seu art. 10, descreve que o Técnico 

de Enfermagem deve assistir o enfermeiro nas questões de c) na prevenção e controle das 

doenças transmissíveis em geral em programa de vigilância epidemiológica. 

A Resolução COFEN nº 311 de 12 de maio de 2007 estabelece os direitos, responsabilidades 

e deveres que o profissional de Enfermagem, deve seguir:  

Art.13. Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente 

aceitar cargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro de si e para outrem;  

As zoonoses são doenças naturalmente transmissíveis entre animais e seres humanos. Dentre 

as zoonoses de relevante importância para a Saúde Pública, incidentes em áreas urbanas, 

destacam-se: raiva, leptospirose, tuberculose, brucelose, toxoplasmose, teníase e cisticercose. 
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Os centros de controle de zoonoses (CCZ) são instituições municipais, subordinados ao 

departamento de vigilância ambiental e epidemiológica (BRASIL, 2011).  

Entre os principais serviços que desenvolve estão: 1) Desenvolvimento de ações de vigilância 

e controle de zoonoses: Raiva, Leptospirose, Toxoplasmose, Teníase e Cisticercose; 2) 

Controle de doenças transmitidas por vetores: Dengue, Febre Amarela, Leishmaniose, 

Malária, e Doença de Chagas; 3) Prevenção de agravos por animais peçonhentos: Serpentes, 

Escorpiões, Aranhas, Abelhas, entre outros; 4) Controle de animais incômodos: Pombos, 

Morcegos, Baratas, Moscas, Caramujos, entre outros (BRASIL, 2011). 

Entre os principais serviços que oferece à população estão: vacinação contra raiva canina e 

felina; controle da população de cães e gatos, morcegos e outros; controle de pragas urbanas; 

treinamento aos profissionais da área de saúde e palestras educativas à população; orientação 

à população sobre o controle de animais incômodos e animais peçonhentos (BRASIL, 2011). 

Ante ao exposto, o Coren SC conclui que o Técnico de Enfermagem devidamente capacitado 

e supervisionado por profissional Enfermeiro, pode trabalhar no setor da Dengue. Salienta-se 

que, para tal, este profissional deve receber capacitação específica. 

 

É a Resposta Técnica. 

Florianópolis, 15 de março de 2018. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 03 de abril de 2018.  
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