
   
 

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 

 

RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 006/CT/2019 

 

Assunto: Transferências de profissionais de Enfermagem nas Unidades Básicas de 

Saúde sem o conhecimento do RT. 

Palavras-chave: Enfermeiro; Técnico de enfermagem; Transferências de 

Profissionais. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Venho, por meio deste, solicitar esclarecimento quanto a transferências de profissionais de 

Enfermagem nas Unidades Básicas de Saúde sem o conhecimento do RT. Fui comunicada 

repentinamente sobre minha transferência de unidade pelo coordenador (que é Técnico de 

Enfermagem) e pela superintendência da Atenção Básica (formação em Psicologia). Contudo, 

a Enfermeira responsável pela equipe ESF não estava ciente e não foi consultada a respeito. A 

coordenação alega que houve inúmeras reclamações a meu respeito (mesmo tendo sido 

avaliada com nota máxima quase 2 meses antes), mas não me apresentou nenhuma queixa 

formal muito menos fiquei sabendo anteriormente à conduta tomada. 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

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

Profissional (Lei Nº 7.498/1986) e seu Decreto regulamentador (Decreto 94.406/1987), além 

do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Neste sentido, a Enfermagem atua na 

prevenção de doenças e na promoção, recuperação e reabilitação da saúde humana, com 

autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. 

O profissional de Enfermagem poderá ser remanejado de setor, quando 

determinado pela Coordenação Geral de Enfermagem, Chefia de Enfermagem imediata e/ou 

Enfermeiro Responsável do setor, em situações definidas pela gestão. Devendo ser avaliado 

criteriosamente a competência técnica do profissional, para exercer o cuidado de 

Enfermagem, no setor determinado, pautado no Código de ética dos profissionais de 
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Enfermagem. Ressalto que o setor que cedeu o Profissional de Enfermagem, não poderá ficar 

desfalcado, com um número insuficiente de profissionais de Enfermagem, contrariando a 

Resolução COFEN nº 543/2017, que atualiza e estabelece parâmetros para o 

Dimensionamento do Quadro de Profissionais de Enfermagem nos serviços/locais em que são 

realizadas atividades de enfermagem. (COREN CE, 2015). 

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

0564/2017, diz:  

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. 

Art. 45 (Deveres) prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de 

imperícia, negligência ou imprudência. 

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. 

O Parecer Técnico nº 34/2015 do COREN/CE, que em sua conclusão refere: É de 

responsabilidade da Gerência e/ou Chefia de Enfermagem de cada instituição, adequar o 

dimensionamento de pessoal de Enfermagem, para a viabilização segura das práticas do 

cuidado de Enfermagem. Recomendamos que sejam adotadas as medidas necessárias de 

forma a corrigir tais problemas, a fim de evitar desgaste ao profissional de Enfermagem, para 

a melhoria das condições de trabalho, da qualidade da assistência, a prevenção e o controle de 

riscos a clientela e ao profissional de Enfermagem.  

Considerando a legislação exposta, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa 

Catarina, conclui que, o remanejamento dos profissionais de Enfermagem, deve ocorrer, 

preferencialmente a partir de decisão conjunta da Enfermagem, que é responsável pelo 

dimensionamento, com a gestão do serviço, que é responsável pela alocação do profissional 

conforme edital de contratação. Salienta-se que o profissional remanejado deve ter 
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habilidades para desenvolver o serviço no setor de destino e o serviço não pode ficar 

desfalcado, no sentido de manter a segurança da atenção à saúde. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 05 de fevereiro de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 06 de fevereiro de 2019.  
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