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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 014/CT/2019 

 

Assunto: Ações de Educação em Saúde realizadas por meios tecnológicos de comunicação à 

distância (Telefone).  

Palavras-chave: Educação em Saúde; Enfermagem; Telefone. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Gostaria de um parecer sobre as regulamentações do atendimento por telefone, 

realizado pelo Técnico de Enfermagem e Enfermeiro. As ações realizadas ao telefone seriam 

de caráter educativo, com Plano de Cuidado de Enfermagem elaborado perante as 

dificuldades evidenciadas e ao autocuidado do paciente.  

 

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 

promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde humana, com autonomia e em 

consonância com os preceitos éticos e legais. 

Considerando a Lei nº 7.498/1986, Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as 

atividades de Enfermagem, cabendo-lhe: I – privativamente: [...] i) consulta de Enfermagem; 

j) prescrição da assistência de Enfermagem; [...] II – como integrante da equipe de saúde: [...] 

j) educação visando à melhoria de saúde da população. 

Art. 12 – O Técnico de Enfermagem 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: § 1º Participar da 

programação da assistência de Enfermagem; § 2º Executar ações assistenciais de 

Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no Parágrafo único do 
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Art. 11 desta Lei; § 3º Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em 

grau auxiliar; § 4º Participar da equipe de saúde. 

A Enfermagem, historicamente, tem se pautado no exercício profissional 

presencial, ou seja, nos hospitais, ambulatórios, pronto socorro, unidade básica de saúde de 

saúde da família, instituições asilares, etc. É o Enfermeiro que, por meio do cuidado de 

Enfermagem, planeja intervenções junto aos clientes, e tem condições de acompanhar sua 

trajetória, sua evolução. A constante proximidade Enfermeiro-Cliente permite ao Enfermeiro 

uma melhor compreensão das necessidades educacionais, psicossociais e econômicas de cada 

cliente (COFEN, 2014). 

O fornecimento de orientações por parte do Enfermeiro exige dele habilidades e 

conhecimento técnico-científico, bem como a capacidade de comunicação e compreensão do 

cliente como um todo, identificando suas necessidades e características individuais. Este 

processo deve fazer parte do dia-a-dia do Enfermeiro enquanto profissional cuidador, 

resgatando a essência da profissão de forma humanizada e holística, visando a integralidade 

da assistência (COFEN, 2014). 

A Inclusão de novas tecnologias acarreta novas demandas no processo de 

trabalho, muitas vezes aumentando a intensidade do trabalho, exigindo multidisciplinaridade 

do conhecimento e profissionais de saúde com especialidades diversas e complementares. A 

inovação tecnológica, quando usada em favor da saúde contribui, diretamente com a 

qualidade, eficácia, efetividade e segurança do cuidado, ou seja, quando utilizada de maneira 

adequada cria condições que direcionam para um viver saudável entre os usuários e 

sociedade. (Salvador, 2012). 

A partir de 2000, a área de saúde começou, no Brasil,  a se apropriar do termo e-

health(e-saúde). O e-saúde possui definições que se alteram quanto a fatores como funções, 

envolvimento institucional, contextos e objetivo teórico a ser alcançado. A partir disso, 

surgem novos conceitos que incorporam a telemedicina e a telessaúde, sendo que alguns 

autores referem-se aos mesmos como sinônimos. O e-saúde refere-se ao uso de informações e 

tecnologias de comunicação, como a Internet, que promovam melhorias nos diversos âmbitos 

relacionados à prestação de serviços de saúde ou possibilitem a atenção à saúde (CRUZ, 

2011). 
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Levando em consideração 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 Enfermagem em ambientes, públicos e privados, em que ocorre o cuidado 

profissional de Enfermagem. 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz: 

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 n° 04/2014 do COFEN, o qual apresenta a seguinte 

conclusão: [...] a prática da educação em saúde efetuada pelo Enfermeiro deverá estar 

evidenciada, esta Câmara Técnica entende que, atendidas as exigências de cunho legal e ético, 

nada obsta a realização de educação complementar e acompanhamento após a alta, pelo 

Enfermeiro, dos serviços de Enfermagem. 

Por fim, o Parecer n° 10/2016 do COREN/RS, em sua conclusão refere: Sendo a 

consulta de Enfermagem um “conjunto de ações realizadas pelo Enfermeiro, em uma sucessão 

ordenada, para conhecer a situação de saúde da clientela e tomar decisões quanto à assistência 

a ser prestada” os Enfermeiros não devem realizar a Consulta de Enfermagem à distância 

(mediadas por tecnologias interativas de Informação e Comunicação) com recursos 

audiovisuais e de dados, tais como vídeoconferências ou mídias sociais (whatsapp, e-mails, 

etc...), pois estas não permitem a realização do Processo de Enfermagem de forma completa.  

Entretanto, se previamente realizada consulta de Enfermagem (presencial) implementando-se 

todas as suas etapas, a critério do profissional e em acordo prévio com o paciente/ 

responsável/ cuidador, este poderá enviar resultados de exames ou novas informações por 

meio eletrônico. O envio de informações complementares pode auxiliar o profissional a 

definir a necessidade do paciente retornar imediatamente ou em longo prazo no serviço de 

saúde/consultório para reavaliação em consulta de Enfermagem para continuidade do 

acompanhamento. 
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Considerando o exposto, o COREN/SC conclui que o Processo de Enfermagem 

deve ser aplicado em todas as suas fases e de forma presencial, conforme Resolução COFEN 

nº 358/2009. Podendo o Enfermeiro e o Técnico de Enfermagem que participa da aplicação 

do Processo de Enfermagem, sempre sob a supervisão do Enfermeiro, fornecer informações 

adicionais por meio eletrônico como, por exemplo, o Telefone. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 06 de março de 2019. 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 06/03/2019. 
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