
   
 

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 037/CT/2019 

 

Assunto: Atuação do Técnico de Enfermagem na realização do exame de 

Eletroencefalograma (EEG). 

Palavras-chave: Eletroencefalograma; Técnico de Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Sou Técnica de Enfermagem há 14 anos, neste ano em julho realizei um curso no Instituto do 

Sono em São Paulo para realizar o exame eletroencefalograma na Secretaria de Saúde de 

Caçador SC. Preciso saber se este exame é legal para ser feito por mim. Tenho certificado do 

curso como técnica em eletroencefalografia com 40 horas de curso, o laudo esta sendo feito 

via telemedicina por médico neurologista também é legal esta especialidade laudar? 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

Eletroencefalografia (EEG) é o estudo do registro gráfico das correntes elétricas 

desenvolvidas no encéfalo, realizado através de eletrodos aplicados no couro cabeludo, na 

superfície encefálica, ou até mesmo dentro da substância encefálica. Inicialmente é feito um 

registro espontâneo da atividade elétrica cerebral durante a vigília (paciente acordado). Se 

possível, essa atividade é registrada também durante a sonolência e o sono. O EEG é resultado 

da interação entre o ser humano e a maquina, possibilitando o registro da atividade elétrica 

cerebral, ou mais especificamente, do somatório da atividade elétrica neuronal próxima aos 

eletrodos de captação dos estímulos. O exame em si é indolor e não oferece riscos à saúde do 

paciente, além de ser um recurso propedêutico de baixíssimo custo, e quando corretamente 

indicado, de elevada sensibilidade e especificidade (COREN/SP, 2015; PESTANA, 2016). 

A Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, instituída por Portaria Ministerial 

nº. 397, de 9 de outubro de 2002, identifica o 'Técnico em Eletroencefalograma', categorizado 

com o código 3241-05 - Técnico em métodos eletrográficos em encefalografia, o que inclui: 

Operador de eletroencefalógrafo, Técnico em captações bioelétricas do cérebro, Técnico em 
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eletroencefalografia, Técnico em eletroencefalograma. A descrição da atividade se segue: 

'Realizam exames de diagnóstico ou de tratamento; processam imagens e/ou gráficos; 

planejam atendimento; organizam área de trabalho, equipamentos e acessórios; operam 

equipamentos; preparam paciente para exame de diagnóstico ou de tratamento; atuam na 

orientação de pacientes, familiares e cuidadores e trabalham com biossegurança.  

Os exames de eletrocardiograma e eletroencefalograma podem ser realizados pelo 

profissional de Enfermagem, pois não vulnera o artigo 30 do código de ética médica (que 

dispõe sobre a delegação a outros profissionais de atos ou atribuições exclusivos da profissão 

médica). Sendo assim, consideramos que a realização desses exames não é privativa de 

nenhuma categoria profissional, no entanto a análise destes exames e o laudo são da 

competência do profissional médico (COFEN, 2016). 

De acordo com a Lei nº 7.498/1986, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/1987: 

Art. 10 - O Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares de nível médio técnico, 

atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe: I - assistir ao Enfermeiro: [...] b) na 

prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado grave. 

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. 

Por fim, o Parecer Técnico nº 011/2015 do COREN/RO que apresenta a seguinte 

conclusão: Auxiliares, Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros podem atuar nesse serviço na 

prestação de cuidados de Enfermagem antes, durante e após a realização dos exames, 

obrigatoriamente sob orientação e supervisão do Enfermeiro (quando se tratar de auxiliar e 

técnico de enfermagem), conforme determinado pela Lei do Exercício da Profissão de 
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Enfermagem, Lei nº. 7.498/1986, regulamentada pelo Decreto nº. 94.406/1987 em seus 

artigos 11 (atribuições do Enfermeiro). Considerando o exposto, concluímos que: O exame de 

ECG e EEG pode ser realizado por qualquer um dos membros da Equipe de Enfermagem, 

tendo em vista que não é privativo de nenhuma profissão, é um exame simples e repetitivo. 

Há que se considerar a necessidade de capacitação dos profissionais responsáveis para 

execução do exame.  

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

conclui que o exame de eletroencefalograma pode ser realizado pelo profissional de 

Enfermagem, desde que, capacitado para tal e com Educação Permanente em serviço 

adequada para a continuidade dessa atividade com segurança, no entanto a análise destes 

exames e o laudo são da competência do profissional Médico. Salienta-se que o Técnico de 

Enfermagem deve estar obrigatoriamente sob supervisão do profissional Enfermeiro conforme 

Legislação que regula o exercício da Profissão. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

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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