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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 007/CT/2019 

Assunto: Abertura de Consultório de Enfermagem. 

Palavras-chave: Consultório de Enfermagem. 

 

I - Solicitações recebidas pelo COREN/SC:  

 

Uma Clínica Particular poder aplicar os protocolos assistenciais de Enfermagem aprovados 

para uso no setor público? Se sim, o que é necessário para regulamentar na instituição? Para 

utilizar os protocolos Ministeriais é necessário algum regimento interno para assegurar a 

prática da Enfermagem no setor privado? Como, por exemplo, solicitações de exames? 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

Empreendedorismo é definido como a criação ou aperfeiçoamento de algo, com a 

finalidade de gerar benefícios aos indivíduos e a sociedade. Com o novo cenário mundial, as 

constantes transformações econômicas e a globalização, o profissional de Enfermagem 

precisa inovar e reconhecer a necessidade de ousar e de explorar oportunidades e visualizar 

novos espaços. Um destes novos espaços são os consultórios e clínicas de Enfermagem. Um 

consultório de Enfermagem é uma empresa voltada a prestação de serviços de atividades 

relacionadas à saúde. Em relação aos pequenos empreendimentos de consultórios e clinicas de 

Enfermagem é necessária à especialização, ou seja, o atendimento em apenas uma ou algumas 

áreas relacionadas à Enfermagem. Os consultórios e clinicas de Enfermagem é um campo 

fértil para profissionais recém-formados que buscam novas oportunidades para suas carreiras 

(ANDRADE, DAL BEM e SANNA, 2015; SEBRAE, 2017).  

Segundo a Constituição Federal de 1988, é dever do Estado garantir saúde para 

toda a população. Para que o direito a saúde para a população fosse garantido o governo criou 

a Lei 8.080/1990 a qual deu origem ao Sistema Único de Saúde (SUS).  A Lei 8.080 afirma 

que os serviços de assistência à saúde são livres à iniciativa privada, desde que observados os 

princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS.  
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No que diz respeito à legalidade da atuação do Enfermeiro em consultórios de 

Enfermagem, temos a Resolução COFEN nº 568/2018, que aprova o regulamento dos 

consultórios de Enfermagem e clínicas de Enfermagem: Art. 2º Os Consultórios e Clínicas de 

Enfermagem ficam obrigados a providenciar e manter registro no Conselho Regional de 

Enfermagem que tenha jurisdição sobre a região de seu respectivo funcionamento. Art. 3º Os 

Enfermeiros, quando da atuação em Consultórios e Clínicas de Enfermagem, poderão realizar 

as atividades e competências regulamentadas pela Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, pelo 

Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, e pelas Resoluções do Conselho Federal de 

Enfermagem. 

A Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986 que dispõe sobre a Regulamentação do 

Exercício da Enfermagem e dá outras providências: Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as 

atividades de Enfermagem, cabendo-lhe: 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; i) consulta de Enfermagem; m) cuidados de Enfermagem de maior complexidade 

técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões 

imediatas; II – como integrante da equipe de saúde: c) prescrição de medicamentos 

estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde; 

j) educação visando à melhoria de saúde da população.  

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: II – como integrante da equipe de saúde: c) prescrição de 

medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina 

aprovada pela instituição de saúde; i) participação nos programas e nas atividades de 

assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles 

prioritários e de alto risco; m) participação em programas e atividades de educação sanitária, 

visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral. 

A Resolução COFEN nº 358, de 15 de outubro de 2009, que dispõe sobre a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de 
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Enfermagem em ambientes, públicos e privados, em que ocorre o cuidado profissional de 

Enfermagem: Art. 1º O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e 

sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado 

profissional de Enfermagem: 2º – quando realizado em instituições prestadoras de serviços 

ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o 

Processo de Enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como 

Consulta de Enfermagem. 

O emprego de protocolos assistenciais são ferramentas importantes para 

padronização de condutas e desenvolvimento de melhores práticas nos processos de trabalho 

no âmbito da assistência à saúde. O uso desta ferramenta também é uma forma de efetivar o 

modelo de gestão proposto pelo SUS. Dentre as vantagens da utilização de protocolos, 

Pimenta (2017) destaca maior segurança aos usuários e profissionais de saúde, redução da 

variabilidade de ações de cuidado, melhora na qualificação dos profissionais para tomada de 

decisão assistencial, facilidade para incorporação de novas tecnologias, inovação do cuidado, 

uso mais racional dos recursos disponíveis e maior transparência e controle dos custos. Para a 

construção e validação de protocolos, alguns princípios devem ser observados, tais como, 

definição clara do foco, da população a que se destinam os executores das ações, as 

estratégias de revisão da literatura e análise das evidências utilizadas. A forma de validação 

pelos profissionais que executarão as ações, bem como a implementação também devem ter 

especial atenção para o sucesso do processo como um todo (WERNECK, et. al., 2009). 

Considerando a Resolução COFEN nº 381/2011, que normatiza a execução, pelo 

Enfermeiro, da coleta de material para colpocitologia oncótica pelo método de Papanicolau: 

Art. 1º No âmbito da equipe de Enfermagem, a coleta de material para colpocitologia oncótica 

pelo método de Papanicolaou é privativa do Enfermeiro, observadas as disposições legais da 

profissão. Parágrafo único: O Enfermeiro deverá estar dotado dos conhecimentos, 

competências e habilidades que garantam rigor técnico-científico ao procedimento, atentando 

para a capacitação contínua necessária à sua realização. Art. 2º O procedimento […] deve ser 

executado no contexto da Consulta de Enfermagem, atendendo-se os princípios da Política 

Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher e determinações da Resolução COFEN nº 

358/2009. 
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Considerando, as atribuições do profissional Enfermeiro, definidas pelo 

Ministério da Saúde, descritas em Cadernos de Atenção Básica nº 12 – Controle dos Cânceres 

do Colo do Útero e da Mama, que descreve: Atribuições do Enfermeiro: a) Realizar atenção 

integral às mulheres; b) Realizar consulta de Enfermagem, coleta de exame preventivo e 

exame clínico das mamas, solicitar exames complementares e prescrever medicações, 

conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, 

observadas as disposições legais da profissão; c) Realizar atenção domiciliar, quando 

necessário; d) Supervisionar e coordenar o trabalho dos agentes comunitário em saúde (ACS) 

e da equipe de Enfermagem; e) Manter a disponibilidade de suprimentos dos insumos e 

materiais necessários para as ações propostas neste Caderno. 

E no caderno nº 32 Atenção ao pré-natal de baixo risco que descreve que ao 

profissional Enfermeiro cabe: Orientar as mulheres e suas famílias sobre a importância do 

pré-natal, da amamentação e da vacinação; Realizar o cadastramento da gestante no 

SisPreNatal e fornecer o Cartão da Gestante devidamente preenchido (o cartão deve ser 

verificado e atualizado a cada consulta); Realizar a consulta de pré-natal de gestação de baixo 

risco intercalada com a presença do(a) médico(a); Solicitar exames complementares de acordo 

com o protocolo local de pré-natal; Realizar testes rápidos; Prescrever medicamentos 

padronizados para o programa de pré-natal (sulfato ferroso e ácido fólico, além de 

medicamentos padronizados para tratamento das DST, conforme protocolo da abordagem 

sindrômica); Orientar a vacinação das gestantes (contra tétano e hepatite B); Identificar as 

gestantes com algum sinal de alarme e/ou identificadas como de alto risco e encaminhá-las 

para consulta médica. Caso seja classificada como de alto risco e houver dificuldade para 

agendar a consulta médica (ou demora significativa para este atendimento), a gestante deve 

ser encaminhada diretamente ao serviço de referência; Realizar exame clínico das mamas e 

coleta para exame citopatológico do colo do útero; Desenvolver atividades educativas, 

individuais e em grupos (grupos ou atividades de sala de espera); Orientar as gestantes e a 

equipe quanto aos fatores de risco e à vulnerabilidade; Orientar as gestantes sobre a 

periodicidade das consultas e realizar busca ativa das gestantes faltosas; Realizar visitas 

domiciliares durante o período gestacional e puerperal, acompanhar o processo de aleitamento 
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e orientar a mulher e seu companheiro sobre o planejamento familiar. f) Realizar atividades de 

educação permanente junto aos demais profissionais da equipe. 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz:  

Art. 1º (Direitos) Exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, 

científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, 

segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos.  

Art. 4º (Direitos) Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e 

transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos 

e legais da profissão.  

Art. 20 (Direitos) Anunciar a prestação de serviços para os quais detenha 

habilidades e competências técnico-científicas e legais.  

Art. 55 (Deveres) Aprimorar os conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, 

socioeducativos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do 

desenvolvimento da profissão.  

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.  

Art. 80 (Proibições) Executar prescrições e procedimentos de qualquer natureza 

que comprometam a segurança da pessoa.  

Art. 81 (Proibições) Prestar serviços que, por sua natureza, competem a outro 

profissional, exceto em caso de emergência, ou que estiverem expressamente autorizados na 

legislação vigente. 

Além disto, para o funcionamento de um consultório de saúde, se faz necessário à 

documentação regulamentada de acordo com a Agência Nacional da Vigilância Sanitária 

(ANVISA), ou seja, o Cadastro Estadual de Vigilância Sanitária e a Licença de 

Funcionamento da Prefeitura. A quantidade de documentação para o funcionamento de um 

consultório é extensa e abrange a cópia do contrato social, o formulário de petição, a cópia da 
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carteira profissional, a declaração de horário de funcionamento, entre outros. É também 

importante verificar o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico, para ser aprovado no 

Corpo de Bombeiros (COREN/SP, 2016). 

A Resolução da ANVISA nº 63 de 2011 dispõe sobre os Requisitos de Boas 

Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde. O Guia de Boas Práticas de 

Funcionamento para os Serviços de Saúde é um manual que abrange itens como a segurança 

dos pacientes, a gestão da qualidade, o prontuário, a gestão de pessoal e as condições 

organizacionais. Além disso, o cadastro na Vigilância Sanitária é fundamental para seu 

consultório poder funcionar. É necessário também, regularizar seu estabelecimento perante a 

Prefeitura obtendo o Alvará de Funcionamento da Prefeitura (COREN/SP, 2016). 

Levando em conta a Resolução COFEN nº 255 de 12 de julho de 2001, que 

atualiza normas para o registro de empresas e a Resolução COFEN nº 578/2018, que altera a 

Resolução Cofen nº 255/2001, que atualiza normas para o registro de empresa, e dá outras 

providências: Art. 1º – Em virtude do disposto no art. 1º da Lei nº 6.839, de 30 de outubro de 

1980, está obrigada ao registro no COREN competente, toda Empresa basicamente destinada 

a prestar e/ou executar atividades na área da Enfermagem, inclusive sob as formas de 

supervisão e de treinamento de recursos humanos, ou que, embora com atividade básica não 

especificamente de Enfermagem, presta algum desses serviços a terceiros. Parágrafo único – 

A vinculação aos CORENs visa assegurar a realização das atividades referidas neste artigo em 

termos compatíveis com as exigências éticas do exercício da Enfermagem. Art. 2º – Para 

efeito da presente Norma, está incluído no conceito de “Empresa” todo empreendimento de 

Enfermagem realizado em instituição de saúde, hospitalar ou não, em estabelecimento ou 

organização afim. Parágrafo único – Estão compreendidos neste conceito: a) no setor público: 

as instituições de saúde pertencentes à administração direta ou indireta federal, estadual, 

municipal, onde são desenvolvidas ou realizadas atividades de Enfermagem; b) no setor 

privado: os empreendimentos organizados segundo as leis civis ou comerciais como 

sociedade civil, sociedade mercantil ou firma individual ou, ainda, como departamento, 

divisão, serviço, setor ou unidade da empresa para atuação na área da Enfermagem, bem 

como os empreendimentos em fase final de organização nessa área que, em virtude de normas 

locais, necessitem de registro no COREN para regularização junto ao Cartório de Registro 
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Civil, das Pessoa Jurídicas ou a Junta Comercial. Art. 4º – A realização de atividade de 

Enfermagem, sem o prévio registro da empresa no COREN competente, acarretará à mesma 

as sanções legais, previstas na legislação vigente. Art. 5º – Consoante a qualificação da 

atividade das empresas, ficam estas assim classificadas: Classe A: empresas cujas atividades 

básicas são desenvolvidas ou realizadas mediante ações de Enfermagem ligadas à promoção, 

proteção, recuperação e/ou reabilitação da saúde, conforme discriminação a seguir: A.1. 

atividades de supervisão; A.2 – atividades de prestação e/ou execução de serviços; A.3 – 

atividades de treinamento de recursos humanos. Art. 6º – As atividades da empresa, na área da 

Enfermagem, somente poderão ser desenvolvidas ou realizadas sob a efetiva e permanente 

direção de Enfermeiro e a consequente responsabilidade técnica desse profissional, sem 

prejuízo da responsabilidade da empresa pelo cumprimento das exigências éticas do exercício 

da Enfermagem. § 1º – O estabelecimento-sede e cada agência, filial ou sucursal da empresa 

terão seu próprio dirigente Enfermeiro e a responsabilidade técnica deste para com as 

atividades de Enfermagem. Art. 8º – Cada estabelecimento-sede, agência, filial ou sucursal de 

uma empresa onde são realizadas atividades de Enfermagem, será objeto de registro 

específico no COREN que jurisdiciona a área onde se localiza. Art. 9º – O COREN negará o 

registro à empresa: I – que não contar com Enfermeiro na direção de seus serviços de 

Enfermagem; II – cujo pessoal de Enfermagem não estiver com sua situação regularizada 

junto ao COREN competente;  III – que não especificar no seu contrato social, estatuto, 

regulamento, regimento ou instruções de serviços as funções do Enfermeiro ou Obstetriz 

dirigente das atividades de Enfermagem e seu responsável técnico.  Art. 14 – O registro no 

COREN obriga a empresa ao cumprimento, no que forem aplicáveis, das normas baixadas 

pela Autarquia, bem como ao recolhimento da anuidade estipulada. 

Considerando a Resolução COFEN nº 509 de 15 de março de 2016, que atualiza a 

norma técnica para Anotação de Responsabilidade Técnica pelo Serviço de Enfermagem e 

define as atribuições do Enfermeiro Responsável Técnico: Art. 1º A Anotação de 

Responsabilidade Técnica, pelo Serviço de Enfermagem, bem como, as atribuições do 

Enfermeiro Responsável Técnico, passam a ser regidas por esta Resolução. Art. 2º Para 

efeitos desta Resolução considera-se: I – Serviço de Enfermagem: parte integrante da 

estrutura organizacional, formal ou informal, da instituição, dotado de recursos humanos de 
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Enfermagem e que tem por finalidade a realização de ações relacionadas aos cuidados 

assistenciais diretos de Enfermagem ao indivíduo, família ou comunidade, seja na área 

hospitalar, ambulatorial ou da promoção e prevenção de saúde, ou ainda, as ações de 

Enfermagem de natureza em outras áreas técnicas, tais como: Programas de Gerenciamento 

de Resíduos de Serviços de Saúde, Programa de Limpeza e Higienização, Auditoria, 

Equipamentos, Materiais e Insumos Médico-hospitalares, Consultoria e Ensino; II – Anotação 

de Responsabilidade Técnica (ART) pelo Serviço de Enfermagem: ato administrativo 

decorrente do poder de polícia vinculado no qual o Conselho Regional de Enfermagem, na 

qualidade de órgão fiscalizador do exercício profissional, concede, a partir do preenchimento 

de requisitos legais, licença ao Enfermeiro Responsável Técnico para atuar como liame entre 

o Serviço de Enfermagem da empresa/instituição e o Conselho Regional de Enfermagem, 

visando facilitar o exercício da atividade fiscalizatória em relação aos profissionais de 

Enfermagem que nela executam suas atividades, assim como, promover a qualidade e 

desenvolvimento de uma assistência de Enfermagem em seus aspectos técnico, ético, e segura 

para a sociedade e profissionais de Enfermagem; III – Certidão de Responsabilidade Técnica 

(CRT): documento emitido pelo Conselho Regional de Enfermagem, pelo qual se materializa 

o ato administrativo de concessão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pelo 

Serviço de Enfermagem; IV – Enfermeiro Responsável Técnico (ERT): profissional de 

Enfermagem de nível superior, nos termos da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e do 

Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que tem sob sua responsabilidade o planejamento, 

organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos serviços de Enfermagem, a 

quem é concedida, pelo Conselho Regional de Enfermagem, a ART. Art. 3º Toda 

empresa/instituição onde houver serviços/ensino de Enfermagem, deve apresentar CRT, 

devendo a mesma ser afixada em suas dependências, em local visível ao público. 

Considerando o Parecer COREN/BA n⁰ 020/2015 que contêm a seguinte 

conclusão: [...] Desta forma e em face às profundas transformações da sociedade brasileira 

que influenciaram e continuam influenciando sobremaneira o desenvolvimento e o progresso 

da Enfermagem e considerando que a Enfermagem necessita continuar no processo de 

evolução de suas práticas, concluímos que a abertura de consultórios de Enfermagem, 

representa uma realidade e um caminho a ser trilhado pelos Enfermeiros. [...] Por fim, 
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reiteramos a importância de os Enfermeiros respaldarem as ações a serem desenvolvidas nos 

Consultórios de Enfermagem na Lei do Exercício da Profissão e nas Resoluções e Decisões 

do Sistema COFEN / Conselhos Regionais, que deverão estabelecer princípios para o controle 

da conduta moral, com base em código de comportamento ético-profissional e mecanismos de 

fiscalização. Considerando, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, 

estando sujeitos à regulamentação, fiscalização e controle pelo Poder Público, nos termos do 

art. 197, da Constituição Federal, recomendamos ainda, a observância e o cumprimento dos 

tramites legais relacionados às regulamentações e alvarás necessários a abertura de empresas 

destinadas a prestação de serviços de saúde, entre eles, as resolução RDC/ANVISA que 

dispõem sobre as normas de projetos físicos para estabelecimentos assistenciais de saúde; a 

concessão do Alvará Sanitário para os estabelecimentos de saúde, através de seus órgãos 

estadual e municipais de Vigilância Sanitária, entre outros. 

O Parecer COREN/PE n⁰ 019/2017 que apresenta a seguinte conclusão: [...] Os 

protocolos assistenciais não são documentos estáticos e imutáveis, por isso, é desejável que o 

grupo de criação permaneça presente na implantação e adequações, que por ventura, possam 

ser necessárias. A evolução das tecnologias em saúde é constante e cada vez mais presente no 

dia a dia de quem presta a assistência à saúde, determinando que os prestadores de serviços 

estejam sempre atualizados, pois os usuários, cada vez mais conscientes de seus direitos, 

buscam uma assistência mais qualificada e resolutiva. [...] Os protocolos assistenciais que 

introduzem atividades não estabelecidas pela legislação profissional de Enfermagem, devem 

ser submetidos à análise dos Conselhos de Enfermagem. A elaboração de protocolos 

assistenciais municipais se caracteriza como uma atividade de muita responsabilidade e 

compromisso, pois definirá o tipo de assistência que o município pretende prestar ao seu 

usuário, seja na prevenção, promoção, tratamento, recuperação e reabilitação à saúde e bem 

estar.  Este parecer singelo não busca esgotar o assunto, muito pelo contrário, pretende dar 

início à discussão sobre criação e implantação de protocolos assistenciais municipais e os 

solicitantes do mesmo devem se aprofundar buscando o conhecimento necessário para o 

desenvolvimento desta atividade. 

Por fim, Considerando o Parecer COREN/ MA n⁰ 06/2017 que possui a seguinte 

conclusão: [...] Diante do exposto, somos do entendimento que o Enfermeiro tem autonomia 
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para constituir sua própria empresa de Enfermagem e praticar suas atividades profissionais, 

atentando para os limites de atuação previstas em Lei e outros regimentos para a categoria. 

Desenvolvendo essa atividade em um estabelecimento privado e desvinculado 

contratualmente de qualquer empresa, o Enfermeiro estará sob os regulamentos da Resolução 

COFEN nº 255/2001, que exige o registro da empresa junto ao Coren de sua jurisdição, além 

da Resolução COFEN nº 509/2016 que exige a Anotação de Responsabilidade Técnica pelo 

serviço. Para a estruturação e licenciamento do estabelecimento de saúde orientamos quanto 

ao cumprimento a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC/ANVISA que dispõem sobre as 

normas de projetos físicos para estabelecimentos assistenciais de saúde, dentre outros, e a 

concessão do Alvará Sanitário para os estabelecimentos de saúde, através de seus órgãos 

Estadual e Municipais de Vigilância Sanitária A autonomia do Enfermeiro em consultas de 

Enfermagem tem o respaldo legal pautado na Lei nº 7.498/1986 e Decreto nº 94.406/87, 

reforçada ainda com o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem e Resolução nº 

358/2009. Este profissional deverá lançar um olhar bastante apurado e crítico sobre as 

atividades a serem praticadas nestes consultórios, de modo que a Enfermagem e os 

Enfermeiros possam continuar o processo de expansão da atuação profissional, sem deixar de 

lado o zelo pelos princípios da ética e das regras que explicitam seus direitos, deveres, 

responsabilidades e proibições.  A consulta de Enfermagem se configura como a principal 

atividade privativa do Enfermeiro, com alto índice de resolutividade dos problemas de saúde 

em si mesmos, incluindo a prescrição da assistência de Enfermagem e possibilitando a 

organização dos usuários em grupos específicos para o autocuidado, caracterizando-se: a) 

como atividade autônoma, exercida sem a supervisão de outro profissional, que atende às 

necessidades de saúde do usuário; b) por estabelecer vínculo profissional Enfermeiro/usuário, 

caracterizando o exercício liberal da profissão; c) pela natureza terapêutica, pois oportuniza ao 

usuário expressar seus sentimentos com privacidade no processo de identificação de 

problemas e busca de soluções alternativas, com ênfase na promoção da saúde; d) pelo 

elevado grau de resolutividade dos problemas de saúde dos usuários, com extensão à família e 

ao meio ambiente; e) pela possibilidade de um atendimento personalizado, quantificável e 

remunerável, seja em caráter público ou privado, prestado pelo Sistema Único de Saúde ou 

outros convênios; f) por ter uma abordagem singular, tendo como sujeito o indivíduo como 
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um todo, sendo centralizada na promoção e proteção especifica de saúde, bem como sua 

recuperação. O enfoque é a educação para a saúde e a condução ao bem estar pelo 

autocuidado. g) por se constituir das seguintes etapas: Entrevista e Exame físico do paciente 

(coleta de dados); Diagnóstico de Enfermagem; Planejamento e Implementação da 

Assistência (prescrição de Enfermagem); e Avaliação (acompanhamento da evolução). 

Portanto, o Processo de Enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático, em 

todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de 

Enfermagem. 

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

– COREN/ SC conclui que: 

1. Os protocolos assistenciais do serviço Público são elaborados na lógica do serviço em 

equipe multiprofissional e não são aplicáveis aos serviços particulares.  

2. O art. 3° da Res. COFEN nº 568/2018 deixa claro que os Enfermeiros quando da atuação 

em Consultórios e Clínicas de Enfermagem, poderão realizar as atividades e competências 

regulamentadas pela Lei nº 7.498/1986 pelo Decreto 94.406/1987 e, pelas Resoluções do 

COFEN. E no Art. 4° esclarece que o regulamento que disciplina o funcionamento dos 

Consultórios e Clínicas de Enfermagem é parte integrante da Resolução COFEN nº 568/2018 

e pode ser consultado no seguinte endereço eletrônico: www.cofen.gov.br. 

3. O Processo de Enfermagem deve ser aplicado conforme Res. COFEN nº 358/2009 que trata 

da Sistematização da Assistência de Enfermagem em ambientes público e privados. Resta 

claro no anexo da Resolução COFEN nº 568/2018 que as Clínicas de Enfermagem deverão 

contar com Enfermeiro Responsável Técnico (ERT), devidamente inscrito no Conselho 

Regional de Enfermagem da jurisdição, onde ocorre o exercício, bem como com a emissão da 

Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT). Nos Consultórios não há necessidade da 

respectiva Certidão de Responsabilidade Técnica. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 05 de fevereiro de 2019. 
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Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 07 de fevereiro de 2019. 
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