CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 101/CT/2019

Assunto: Gostaria de saber de quem é a responsabilidade por abrir e fechar a
Unidade Básica de Saúde?
Palavras-chave: Técnico de Enfermagem; Unidade Básica de Saúde.

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:

Sou Técnico de Enfermagem e trabalho, em um posto de saúde e gostaria de saber de quem é
a responsabilidade por abrir e fechar o posto de saúde? Gostaria da portaria/artigo que cita
esta sua resposta.

II - Resposta Técnica do COREN/SC:

Considerando a Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017, que aprova a
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes para a
organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Atenção
Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem
promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos,
cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado
integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população
em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
Considerando o que a Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017, traz em seu
texto sobre o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde: 3.3 – Funcionamento:
Recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga
horária mínima de 40 horas/semanais, no mínimo 5 (cinco) dias da semana e nos 12 meses do
ano, possibilitando acesso facilitado à população. Horários alternativos de funcionamento
podem ser pactuados através das instâncias de participação social, desde que atendam
expressamente a necessidade da população, observando, sempre que possível, a carga horária
mínima descrita acima.
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A PNAB ainda traz: 4.2. São atribuições específicas dos profissionais das equipes
que atuam na Atenção Básica: [...] 4.2.2 - Técnico e/ou Auxiliar de Enfermagem: I Participar das atividades de atenção à saúde realizando procedimentos regulamentados no
exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos
demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros); II - Realizar procedimentos
de Enfermagem, como curativos, administração de medicamentos, vacinas, coleta de material
para exames, lavagem, preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades
delegadas pelo Enfermeiro, de acordo com sua área de atuação e regulamentação; e III Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.
Por fim, Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem,
Resolução COFEN nº 0564/2017, que diz:
(Direitos) Art. 4 Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e
transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos
e legais da profissão.

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina
conclui que todos os componentes da equipe de Saúde e de Enfermagem devem participar da
gestão conforme determinação da gestão Municipal, portanto, quem determina a abertura e
fechamento das Unidades Básicas de Saúde é a gestão Municipal e não o COREN/SC.
Vale destacar, que o Trabalho em Equipe pode ser descrito como um conjunto ou
grupo de pessoas que se dedicam a realizar uma tarefa ou determinado trabalho, esforço esse
coletivo destinado para resolver um problema.
O Trabalho em Equipe, embora não seja uma exclusividade da Saúde da Família,
representa um de seus principais pilares e contribui muito para integralidade das ações,
favorecendo e efetivando ações inter/transdisciplinar.

É a Resposta Técnica.

Florianópolis, 09 de dezembro de 2019.
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