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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 005/CT/2019 

Assunto: Aulas práticas em laboratório. 

Palavras-chave: Aulas práticas; Técnico de Enfermagem, Laboratório. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Sou enfermeira e professora do Curso Técnico de Enfermagem, fui orientada pela proprietária 

do curso que as aulas práticas de acesso venoso, deveriam ser feitos com cobaias (entre os 

alunos), pois na minha graduação em Enfermagem lembro que era proibido este tipo de 

procedimento. Gostaria de saber se existe alguma portaria ou lei que proíba este tipo de 

prática entre os alunos, pois estou insegura em realizar tal procedimento em virtude de várias 

complicações que possa ocorrer entre alunos.  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

A Enfermagem segue regramento próprio, a partir da Lei do Exercício 

Profissional e seu Decreto regulamentador, além do Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem. A Enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da 

saúde humana, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. 

Considerando a Lei n° 7.498, de 25 de junho de 1986, regulamentada pelo 

Decreto n° 94.406, de 8 de junho de 1987, que estabelece normas sobre o exercício da 

Enfermagem. Em seus Arts. 12 e 13 discorre sobre as atividades do nível médio e no art. 15 

define: As atividades referidas nos arts. 12 e 13 desta lei quando exercidas em instituições de 

saúde, públicas e privadas, e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob 

orientação e supervisão de Enfermeiro. 

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução COFEN nº 

0564/2017, traz:  

Art. 22 (Direitos) 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, à família e à coletividade. 
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Art. 59 (Deveres) Somente aceitar encargos ou atribuições quando se julgar 

técnica, científica e legalmente apto para o desempenho seguro para si e para outrem. 

Art. 62 (Proibições) Executar atividades que não sejam de sua competência 

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

família e à coletividade. 

Considerando o Parecer Normativo nº 012/2009 do Coren/DF que apresenta a 

seguinte conclusão: “ ... somos de parecer que qualquer procedimento realizado em 

Laboratório, como a punção de alguma via parenteral (ID, SC, EV, IM) com ou sem 

administração de alguma solução e executada por educandos e entre os mesmos (cobaia), 

mesmo que supervisionado por docente Enfermeiro, deve ser evitada, pois é da inteira 

responsabilidade da Instituição de Ensino a execução deste procedimento assim como as 

intercorrências que vierem a acontecer com este educando.  

 

Considerando o exposto, o COREN/SC conclui que, resguardadas todas as 

medidas e sob supervisão do Professor Enfermeiro, o treinamento de procedimentos 

invasivos, entre os próprios alunos, deve ser evitado e a  Instituição de Ensino é a única 

responsável por atividade desenvolvida e suas consequências.  

Destacamos ainda, que na atualidade existem vários modelos de braços 

anatômicos para acesso venoso disponíveis no mercado, os quais contribuem para realização 

de Simulação Realística de acesso venoso, sem causar intercorrências entre pares, e 

consequentemente mantendo a integridade física dos alunos e docentes. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 05 de fevereiro de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 
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