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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 040/CT/2020 

Assunto: Supervisão de Técnico de Enfermagem no Serviço de Vacinação. 

Palavras-chave: Enfermagem; Vacinação. 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

Solicito um parecer técnico para: a necessidade de Enfermeiro supervisor para supervisionar 

vacinadores do município de São José e que vacinam na maternidade do Regional. Mesmo 

esses vacinadores sendo ligados ao serviço de imunização do município, quando vão vacinar 

no Hospital não tem Enfermeiro responsável e a profissional que hoje é gerente da 

imunização do Município de São José tem formação de Enfermeira, mas o vínculo municipal 

é de Técnica de Enfermagem. Fazendo com que esses vacinadores fiquem “soltos” sem 

supervisão direta Isso é possível? Nosso desejo é através do parecer técnico dar segurança aos 

profissionais e garantir procedimento de qualidade aos usuários.  

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

Para uma atenção integral à saúde da criança recém-nascida é importante que logo 

depois do nascimento, a criança receba as vacinas contra Hepatite B e contra tuberculose 

(BCG). Em relação à Hepatite B, a vacinação precoce é fundamental, principalmente nos 

locais em que a gestante possui pouco acesso ao pré-natal e quando não se sabe sobre as 

condições maternas referentes à proteção contra o vírus da Hepatite B. No caso de mães que 

apresentem o HBsAg+, é fundamental que o bebê receba a vacina nas primeiras 12 horas de 

vida e o HBIG (imunoglobulina) o mais precocemente possível (até sete dias após o parto). 

Essa atitude protege o bebê de contaminação e doença. Em relação à BCG, a vacinação é uma 

atitude de proteção do recém-nascido contra a tuberculose. Segundo o Ministério da Saúde, 

ela previne as formas graves de tuberculose, principalmente miliar e meníngea (Instituto 

Fernandes Figueira / Fiocruz). 
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Considerando a Lei  n
o
 7.498, de 25 de junho de 1986 que dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da Enfermagem, e dá outras providências, no Art. 11. O 

Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe: I - privativamente: a) 

direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, 

pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem; b) organização e direção 

dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas 

prestadoras desses serviços; c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação 

dos serviços da assistência de Enfermagem. 

A mesma Lei nos Artigos 12 e 13 dispõe respectivamente sobre as atividades do 

Técnico de Enfermagem e do Auxiliar de Enfermagem e, destaca no Art. 15 que as atividades 

referidas nos Artigos 12 e 13 desta lei, quando exercidas em instituições de saúde, públicas e 

privadas, e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob orientação e 

supervisão de Enfermeiro. 

Considerando o Parecer n° 02/2018/COFEN/CTLN onde consta que o processo de 

supervisão pode ser definido como instrumento que qualifica a Enfermagem por meio do 

estímulo de cada profissional aperfeiçoando os cuidados prestados aos indivíduos e não 

apenas como uma inspeção ou até mesmo vigilância, como muitos profissionais acreditam 

ser. Tendo em vista a importância da supervisão de Enfermagem para a qualidade da 

assistência prestada, viu-se necessário observar a utilização deste importante instrumento 

gerencial pelos Enfermeiros na liderança de sua equipe, pois o trabalho do supervisor de 

Enfermagem influencia diretamente sobre a assistência prestada ao paciente, interferindo 

diretamente no cuidado, determinando tempo de hospitalização do mesmo, reduzindo custos, 

contribuindo para a satisfação do cliente e da família. A supervisão contribui ainda para 

ensinar, orientar, observar pontos positivos e negativos do serviço, tendo conhecimento de sua 

equipe de trabalho, sabendo, portanto, organizá-la e distribuí-la de acordo com as 

necessidades da clientela e do que cada membro da equipe está mais capacitado a 

desenvolver, adequando de forma precisa à qualidade da assistência de Enfermagem. Torna-se 

um elo entre organização de saúde, clientela e equipe de Enfermagem.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.498-1986?OpenDocument
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Considerando o Código de Ética da Enfermagem, Resolução COFEN nº 564/2017 

em seu artigo 54 institui como dever do Enfermeiro “Estimular e apoiar a qualificação e o 

aperfeiçoamento técnico-científico, ético-político, socioeducativo e cultural dos profissionais 

de Enfermagem sob sua supervisão e coordenação”. 

Ante ao exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina conclui, 

que é de competência privativa do Enfermeiro, no que diz respeito a equipe de Enfermagem, a 

supervisão de todas as atividades dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, porém resta 

claro que esta supervisão deve pautar-se na responsabilidade, liderança, organização, 

planejamento, acompanhamento e educação permanente em serviço da equipe de 

Enfermagem, não necessariamente com a presença física do profissional Enfermeiro durante 

todas as atividades e procedimentos realizados pelos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. 

Faz-se necessário a realização de Educação permanente em serviço e a elaboração de 

protocolo com as atribuições de toda a equipe. 

No caso em tela, considerando a importância da cobertura vacinal, faz-se 

necessário que os serviços envolvidos conversem no sentido de organizar a parceria e 

conduzir as atividades com segurança e qualidade. Os Técnicos de Enfermagem que 

desenvolvem as atividades no hospital, o fazem sob a supervisão do profissional Enfermeiro 

Responsável Técnico do Município, porém se por ventura, precisarem de orientação devem 

contar com o profissional Enfermeiro do Hospital, que pode, se for necessário, entrar em 

contato com responsável Técnico do Município, ou seja, um trabalho integrado. 

Quanto ao Profissional contratado como Técnico, mas exercendo função de 

Enfermeiro, no que tange ao Conselho, se este Profissional estiver devidamente cadastrado e 

ativo não há impedimento. Neste caso percebemos que há uma inconsistência administrativa 

cuja competência é do poder Municipal. 

É a Resposta Técnica. 

Florianópolis, 18 de outubro de 2020. 
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Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

Revisado pela Direção em 26/10/2020. 

 

III - Bases de consulta: 

BRASIL. Decreto nº 94.406/87. Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 

1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e dá outras providências, 1987. 

Disponível em: < http://www.cofen.gov.br/decreto-n-9440687_4173.html>. Acesso em: 

23/03/2020. 

BRASIL. Lei nº 7498/86 de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação 

do exercício da enfermagem e dá outras providências. Legislação do Exercício Profissional de 

Enfermagem, 1986. Disponível em: < http://www.cofen.gov.br/lei-n-749886-de-25-de-junho-

de-1986_4161.html>. Acesso em: 23/03/2020. 

COFEN. Resolução COFEN nº 564/2017. Aprova o novo Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem, 2017. Disponível em: <http://www.cofen.gov.br/resolucao-

cofen-no-5642017_59145.html>. Acesso em: 23/03/2020. 

COFEN. Resolução COFEN nº 358/2009. Dispõe sobre a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem e a aplicação do Processo de Enfermagem com suas respectivas 



   
 

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 

 

fases. Disponível em: < 

http://www.cofen.gov.br/?s=resolu%C3%A7%C3%A3o+358%2F2009>. Acesso em: 

17/10/2020. 

 

 

 


