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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 079/CT/2019 

 

Assunto: Técnico de Enfermagem como Cuidador. 

Palavras-chave: Cuidador; Técnico de Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Por gentileza gostaria de um parecer técnico referente à dúvida abaixo. Sou concursada pela 

PMSJ, cargo de cuidador. Neste cargo a exigência solicitada foi ensino médio e curso técnico 

na área da saúde. Eu tenho Técnico de Enfermagem. Atualmente lotada no Serviço 

Especializado em Abordagem Social. De acordo com o anexo da Lei Complementar n° 

053/2011 pgs. 76 a 78, no Manual de Ocupações, cargo Cuidador, trás as responsabilidades 

do cargo. No meu entendimento, são responsabilidades de um Técnico de Enfermagem 

voltado a medicina preventiva dentro da Assistência Social. Qual o posicionamento do Coren 

diante disto? Amo minha profissão, amo trabalhar com projetos, programas de promoção, 

prevenção e proteção à saúde, mas, na Secretária de Assistência Social de São José, o cargo 

de cuidador é visto como monitor. Sem o exercício das responsabilidade atribuídas. Não fiz 

concurso para o cargo de monitor e sim exercer o papel de técnica para promoção de saúde.”  

 

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 nº 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. 

A ocupação de Cuidador segundo a Lei Complementar nº 053/2011 do município 

de São José, Santa Catarina, tem como missão: Propiciar segurança e bem-estar às crianças, 

adolescentes e famílias em situação de risco social, zelando pela integridade física e moral dos 

mesmos, tomando ações para a diminuição de seu sofrimento psíquico e somático, visando a 
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facilitação de sua reintegração à família/sociedade. Prestar atendimento a usuários de serviços 

da Ação Social no que se refere a saúde, realizando procedimentos compatíveis à sua 

formação, bem como, prestar atendimento, acompanhamento e oferta de informações às 

famílias usuárias do SUAS, entre outras atribuições.  

Levando em consideração o Decreto nº 94.406/1987, o qual regulamenta a Lei do 

Exercício Profissional: 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: a) no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de 

assistência de Enfermagem; b) na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes 

em estado grave; c) na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em 

programas de vigilância epidemiológica; d) na prevenção e controle sistemático da infecção 

hospitalar; e) na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a 

pacientes durante a assistência de saúde; f) na execução dos programas referidos nas letras 

“”i”” e “”o”” do item II do Art. 8º. II – executar atividades de assistência de Enfermagem, 

excetuadas as privativas do Enfermeiro e as referidas no Art. 9º deste Decreto: III – integrar a 

equipe de saúde. 

Além disto, segundo o Parecer do Cofen nº 08/2018, o qual em sua conclusão 

refere: “[....] nos fundamentos da Lei nº 7.489/1986, que dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da Enfermagem, que a atividade do Técnico e Auxiliar de Enfermagem somente 

poderá ser realizada sob a direção/supervisão do Profissional Enfermeiro, o qual é detentor 

privativo pela coordenação da equipe de Enfermagem. Ressaltamos, ainda, que aonde houver 

o exercício da Enfermagem, os profissionais, que lá atuarem, estão sob os ditames das 

normativas que regem a profissão, bem como sob a intervenção da fiscalização do Sistema 

COFEN/ Conselhos Regionais.”. 

Por fim, Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 

Resolução Cofen nº 0564/2017, que diz:  

(Direitos) Art. 22 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. 
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 (Proibições) Art. 62 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 exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

esclarece que o cargo de cuidador não corresponde às atividades de Técnico de Enfermagem. 

Caso você exerça alguma atividade de Técnico de Enfermagem, estará em desvio de função e 

em exercício irregular da profissão, devido ao fato de não estar sob a supervisão de um 

Enfermeiro, o que por lei é obrigatório. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 16 de setembro de 2019. 

 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

Revisado pela Direção em 01/10/2019. 
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