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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 034/CT/2019 

 

Assunto: Realização do Teste do Pezinho por Técnico de Enfermagem. 

Palavras-chave: Técnico de Enfermagem; Triagem Neonatal. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Trabalho como Enfermeira em um posto de coleta do teste do pezinho que realiza os exames 

para três municípios. Minha dúvida é em caso de cobrir férias ou necessitar faltar do trabalho 

um Técnico de Enfermagem pode realizar os exames sem eu estar presente na instituição? 

Uma vez que sou a única profissional Enfermeira da instituição? A responsabilidade técnica 

da instituição esta a cargo de um médico, o teste do pezinho necessita de um nome da 

Enfermagem como responsável técnico?.  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

A Triagem Neonatal, amplamente conhecida como Teste do Pezinho, é uma ação 

básica de saúde pública que possibilita o diagnóstico precoce de doenças congênitas ou 

infecciosas, cujas consequências são passíveis de prevenção. Dentre elas estão a 

fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a anemia falciforme e outros tipos de 

hemoglobinopatias e a fibrose cística. A Triagem Neonatal (TN) é um dos vários programas 

de triagem populacional existentes. Atualmente, é empregada tanto para o diagnóstico precoce 

(no período neonatal, ou seja, entre 0 a 28 dias de vida) de doenças genéticas - geralmente 

erros inatos do metabolismo, hematológicas, infecciosas, genéticas entre outras (ABREU, 

2011; COREN/RS, 2012).  

A coleta das amostras de sangue para a realização do teste é um procedimento de 

Enfermagem, podendo esta ser executada pelo Enfermeiro, Técnico ou Auxiliar de 

Enfermagem, conforme designado no Manual de Normas Técnicas e Rotinas Operacionais do 

Programa de Triagem Neonatal, do Ministério da Saúde (COREN/RS, 2012). 
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Conforme a Lei nº 7.498/1986 Dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

Enfermagem e dá outras providências: 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 Art. 11 desta Lei; § 3º Participar da orientação e supervisão do trabalho 

de Enfermagem em grau auxiliar; § 4º Participar da equipe de saúde. Art. 13 – O Auxiliar de 

Enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços 

auxiliares de Enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução 

simples, em processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente: § 1º Observar, reconhecer e 

descrever sinais e sintomas; § 2º Executar ações de tratamento simples; § 3º Prestar cuidados 

de higiene e conforto ao paciente; § 4º Participar da equipe de saúde. 

Considerando que o Ministério da Saúde atribui a responsabilidade da coleta de 

material para a realização do exame geralmente aos profissionais de Enfermagem em seu 

Manual de Normas Técnicas e Rotinas Operacionais do Programa de Triagem Neonatal, 

publicado em 2004. Que diz: "O profissional designado como responsável pela coleta, 

geralmente é um profissional de Enfermagem (Enfermeiro, Técnico ou Auxiliar de 

Enfermagem), cuja atividade é regulamentada por legislação específica". 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que 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. 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. 
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O Parecer COREN/RS nº 08/2012, ressalta em sua conclusão que: “a coleta de 

material para a realização do exame de Triagem Neonatal, o Teste do Pezinho, é um 

procedimento assistencial simples, quando praticado dentro dos preceitos técnicos instituídos. 

(Vide Manual de Normas Técnicas e Rotinas Operacionais do Programa de Triagem 

Neonatal, 2004) Perante a legislação vigente, não se trata de uma atribuição privativa do 

Enfermeiro, podendo assim, ser realizada igualmente pelos Técnicos e Auxiliares de 

Enfermagem, sob a supervisão do Enfermeiro. No entanto, ressaltamos, que tanto os 

Enfermeiros, quanto os Técnicos e Auxiliares de Enfermagem necessitam de capacitação para 

executar tal atividade, uma vez que, o procedimento abrange o preenchimento preciso da ficha 

de coleta, a orientação aos pais, a coleta do material e o encaminhamento para análise.”. 

O Parecer COREN/PR nº 02/2017, em sua conclusão traz: “A coleta de amostras 

biológicas pela equipe de Enfermagem pode ser realizada nas diversas áreas de atuação 

profissional, portanto, torna-se imprescindível a realização de capacitação e treinamento 

específico para a atividade de coleta de amostras biológicas, bem como a definição da 

competência dos membros da equipe e a descrição das técnicas do serviço nos protocolos 

institucionais. Evidencia-se que a presença do Enfermeiro para supervisão de profissionais de 

Enfermagem de nível médio é obrigatória, assim como o adequado dimensionamento de 

profissionais de Enfermagem para que não ocorra sobrecarga de atividades e/ou acúmulo de 

funções de outras categorias profissionais [...]”.   

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

conclui que o Técnico de Enfermagem pode realizar o exame de triagem neonatal (teste do 

pezinho) sob supervisão do Enfermeiro e, quando este precisar se ausentar para cobrir férias 

ou outro motivo, outro profissional Enfermeiro deve realizar essa supervisão. Quanto a 

responsabilidade Técnica da instituição, esta, pode estar a cargo de outro profissional, mas a 

Responsabilidade Técnica da equipe de Enfermagem é atribuição privativa do Enfermeiro e, 

deve ser registrada no COREN. 

Por fim, destacamos a importância dos profissionais serem capacitados para tal 

procedimento, visando promover um cuidado segura, livre de danos ao usuário de saúde. 

 

É a Resposta Técnica. 
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Florianópolis, 18 de março de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 19/03/2019. 
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