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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 004/CT/2020 

 

Assunto: Competência legal dos profissionais de Enfermagem na realização das 

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.  

Palavras-chave: Enfermeiro; Práticas Integrativas e Complementares em Saúde; 

Técnico de Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

“Sou Técnica de Enfermagem e gostaria de saber se há algum impedimento técnico para as 

práticas das Terapias Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde e também 

em clinicas particulares, visto que possuo qualificação para algumas práticas e o próprio 

Ministério da Saúde preconiza. Esta dúvida se refere a mim Técnica de Enfermagem e 

também no caso para os colegas Enfermeiros.”  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), denominadas pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) como medicinas tradicionais e complementares, foram 

institucionalizadas no Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC), aprovada pela Portaria GM/MS nº 

971, de 3 de maio de 2006. A PNPIC contempla diretrizes e responsabilidades institucionais 

para oferta de serviços e produtos de homeopatia, medicina tradicional chinesa/acupuntura, 

plantas medicinais e fitoterapia, além de constituir observatórios de medicina antroposófica e 

termalismo social/crenoterapia. Em março de 2017, a PNPIC foi ampliada em 14 outras 

práticas a partir da publicação da Portaria GM/MS nº 849/2017: arteterapia, ayurveda, 

biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, 

reflexoterapia, reiki, shantala, terapia comunitária integrativa e yoga, totalizando 29 práticas 

desde março de 2017 (BRASIL, 2018). 
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As práticas integrativas e complementares são ações de cuidado transversais, 

podendo ser realizadas na atenção básica, na média e alta complexidade. Segundo o 

Ministério da Saúde, as Práticas Integrativas e Complementares estão presentes em quase 

54% dos municípios brasileiros, distribuídos pelos 27 estados e Distrito Federal e todas as 

capitais brasileiras. O Brasil é referência mundial na área de práticas integrativas e 

complementares na atenção básica. É uma modalidade que investe na promoção da saúde e 

prevenção de doenças, contribuindo para as pessoas não adoecerem, bem como, diminuir a 

medicalização. 

O Cofen manifesta apoio às iniciativas de consolidação das Práticas Integrativas 

no Brasil, reconhecendo a legitimidade da atuação de categorias profissionais diversas, com 

ênfase para o grande contingente de profissionais de Enfermagem atuantes neste campo. Este 

considera imprescindível a adoção de medidas imediatas, por parte do Ministério da Saúde, 

para efetivação dessas práticas, a partir do aporte financeiro, capacitação, adequado 

dimensionamento do quadro de profissionais e promoção de condições de trabalho que 

assegurem uma atenção de qualidade à população (COFEN, 2018). 

Considerando a Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986 e o Decreto n° 94.406 de 08 

de junho de 1987, que dispõem sobre o Exercício da Enfermagem, e dá outras providências: 

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: [...] c) prescrição de medicamentos estabelecidos 

em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. 

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. Consta ainda no Art 15 que as atividades 

realizadas pelo Profissional Técnico de Enfermagem, somente podem ser desempenhadas sob 

orientação e supervisão de Enfermeiro. 
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Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017:  

(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. 

(Deveres) Art. 45 Prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes 

de imperícia, negligência ou imprudência. 

(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 Parecer n° 030/2014 do COREN/BA, onde afirma que “o 

profissional Enfermeiro, desde que obtenha a titulação de Especialista em Enfermagem em 

Saúde Complementar ou Enfermagem em Terapias Holísticas Complementares, realizada em 

instituição devidamente reconhecida e validada, com carga horária mínima de 360 horas – 

poderá realizar todas as atividades inerentes à mesma [...]”. 

Segundo a Orientação Fundamentada nº 024/2015 do COREN/SP, “o Enfermeiro, 

desde que obtenha a titulação de Especialista ou Qualificação realizada em instituição 

devidamente reconhecida e validada, com carga horária mínima de 360 horas - poderá realizar 

todas as atividades inerentes à mesma, ressalvando-se que Técnicos e Auxiliares de 

Enfermagem somente poderão executar tais atividades sob orientação e supervisão do 

Enfermeiro.” 

 

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

conclui que, resta claro, a legalidade e legitimidade da equipe de Enfermagem para a 

realização das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS). Ressaltamos que o 

Enfermeiro, devidamente capacitado e com titulação de especialista, tem competência para, 

no contexto do Processo de Enfermagem/Consulta de Enfermagem realizar todas as PICS e, o 

Profissional Técnico de Enfermagem tem competência para participar do Processo de 

Enfermagem, neste caso, na realização das PICS, em grau auxiliar e sob orientação e 

supervisão do Profissional Enfermeiro. 
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É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 16 de janeiro de 2020. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 21 de janeiro de 2020. 
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