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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 041/CT/2020 

Assunto: Atribuições da Equipe de Enfermagem em um Serviço de IST/AIDS. 

Palavras-chave: Enfermagem; IST; AIDS. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

Solicito parecer da Câmara Técnica sobre quais são as atribuições específicas de cada 

profissional da equipe de Enfermagem em um serviço de IST/AIDS. Conforme consulta 

anterior à fiscalização sob protocolo número: 109123, foi realizada devolutiva sugerindo 

seguir o Manual para a equipe multiprofissional do Ministério da Saúde 2017 – Cuidado 

integral às pessoas que vivem com HIV pela Atenção Básica, (o IST/AIDS é atenção 

especializada) e também que este manual faz referência “a equipe de saúde” sem nomear 

quem exatamente é responsável por qual função. Assim solicito parecer técnico específico 

detalhado exatamente a função de cada profissional dentro da equipe de Enfermagem. O que é 

privativo do Enfermeiro, o que é competência do Técnico e assim hierarquicamente seguindo.  

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

A sexualidade é definida como uma questão essencial do ser humano, que 

contempla sexo, identidades e papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, 

intimidade e reprodução, sendo influenciada por uma relação de aspectos biológicos, 

psicológicos, socioeconômicos, políticos, culturais, legais, históricos, religiosos e espirituais. 

Pode ser vivida e expressada por meio de pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, 

valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos, embora nem todas essas 

dimensões sejam experimentadas ou expressadas (WHO, 2006). 

A escuta ativa e a promoção de um ambiente favorável ao diálogo sobre as 

práticas sexuais devem estar presentes na rotina dos serviços de saúde. Essa abordagem 
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possibilita vínculos e facilita a adesão às tecnologias disponíveis ofertadas pelos profissionais 

de saúde. A escuta qualificada deve ser realizada com atenção e respeito, livre de 

preconceitos, possibilitando que a própria pessoa encontre soluções para suas questões 

(BRASIL, 2010). 

A equipe de Enfermagem tem papel fundamental no trabalho da Vigilância 

Epidemiológica, proporcionando através do seu conhecimento e ações, a prevenção detecção 

e tratamento dos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva e no 

controle das doenças ou agravos. Além de atuar como protagonista para o planejamento, a 

organização e a operacionalização dos serviços de saúde (COFEN, 2016) 

Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT são documentos que 

estabelecem os critérios para diagnóstico de infecções/doenças ou agravos à saúde; o 

tratamento preconizado com medicamentos e demais produtos apropriados; as posologias 

recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos 

resultados terapêuticos a serem seguidos pelos profissionais de saúde e gestores do Sistema 

Único de Saúde – SUS. Os PCDT devem ser baseados em evidências científicas e considerar 

critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo efetividade das tecnologias recomendadas 

(BRASIL, 2020). 

Destaca-se o papel do(a) Enfermeiro(a) no manejo das IST, em consonância com 

a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional da Atenção 

Básica e estabelece, entre outras atribuições específicas do(a) Enfermeiro(a), a realização de 

consulta de Enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e, conforme protocolos ou 

outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do 

Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, a solicitação de exames 

complementares, a prescrição de medicações e o encaminhamento, quando necessário, de 

usuários a outros serviços. (BRASIL, 2020). 
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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: 

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; 

h) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem; 

i) consulta de Enfermagem; 

j) prescrição da assistência de Enfermagem; 

l) cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida; 

m) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas; 

II - como integrante da equipe de saúde: 

a) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde; 

b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde; 

c) prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina 

aprovada pela instituição de saúde; 

d) participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação; 

e) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis 

em geral; 

f) prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante 

a assistência de enfermagem; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.498-1986?OpenDocument
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g) assistência de Enfermagem à gestante, parturiente e puérpera; 

h) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; 

i) execução do parto sem distocia; 

j) educação visando à melhoria de saúde da população. 

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: 

a) participar da programação da assistência de Enfermagem; 

b) executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 11 desta lei; 

c) participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar; 

d) participar da equipe de saúde. 

Art. 13. O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza 

repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de Enfermagem sob supervisão, bem como a 

participação em nível de execução simples, em processos de tratamento, cabendo-lhe 

especialmente: 

a) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; 

b) executar ações de tratamento simples; 

c) prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente; 

d)  participar da equipe de saúde. 

A mesma Lei 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 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 



 
 

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 

 www.corensc.gov.br 

 

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

de Enfermagem sob sua supervisão e coordenação”. 

O Enfermeiro, o Técnico e o Auxiliar de Enfermagem tem competência legal para 

a realização de testes rápidos. A única ressalva é que estes profissionais precisam estar 

devidamente capacitados para a realização do procedimento. Já a emissão de laudo é privativa 

do Enfermeiro[...] (Coren/SC, RT 33/2017). 

A supervisão do Enfermeiro na realização do teste rápido pelo Técnico e Auxiliar 

de Enfermagem deve ser direta, ou seja, o Enfermeiro deve estar no local, visto que, deverá 

fazer o laudo. 

Na oportunidade de realização de TR com adolescente, este deve ser acolhido, 

proceder à consulta de Enfermagem, de preferência acompanhado de um adulto responsável, 

porém, quando isso não for possível, deve-se realizar o Teste Rápido (Coren/SC, RT 

59/2019). 

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

que as atribuições dos profissionais que trabalham em serviços de Atenção Integral às Pessoas 

com Infecções Sexualmente Transmissíveis e AIDS são regulamentadas pelos Ministério da 

Saúde com protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, porém, estes documentos não têm o 

compromisso de elencar as atribuições de cada categoria Profissional que está envolvida neste 

serviço, este compromisso compete as Leis do Exercício Profissional que regem as Profissões, 

no caso da Enfermagem Lei nº 7498/1986.  

Portanto, cabe ao Enfermeiro a direção, organização, planejamento, coordenação,  

execução, avaliação e chefia do serviço de Enfermagem, além de consultoria, auditoria e 

emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem; consulta de Enfermagem conforme 

Resolução Cofen nº 358/2009; cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco 

de vida; cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Cabe ainda ao 
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Enfermeiro enquanto integrante da equipe de saúde: participação no planejamento, execução e 

avaliação da programação de saúde; participação na elaboração, execução e avaliação dos 

planos assistenciais de saúde; prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de 

saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde; prevenção e controle sistemático 

de doenças transmissíveis em geral; prevenção e controle sistemático de danos que possam ser 

causados à clientela durante a assistência de Enfermagem; e educação visando à melhoria de 

saúde da população. 

Ao Técnico compete exercer atividades 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: participar da 

programação da assistência de Enfermagem; executar ações assistenciais de Enfermagem, 

participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar; e 

participar da equipe de saúde. 

Os Auxiliares de Enfermagem exercem atividades de nível médio, de natureza 

repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de Enfermagem sob supervisão, bem como a 

participação em nível de execução simples, em processos de tratamento, cabendo-lhe 

especialmente: observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; executar ações de 

tratamento simples; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente; e participar da equipe 

de saúde. 

Cabe ao Enfermeiro Responsável Técnico liderar grupo de estudo e trabalho para 

elaborar Protocolo de Enfermagem com as atribuições de cada membro da equipe de 

Enfermagem conforme legislação e realidade local, além de desenvolver atividades de 

educação permanente em serviço. Considera-se que a construção de um Protocolo 

Institucional, Nota Técnica ou Normas e Rotinas com a descrição dos procedimentos e a 

indicações das responsabilidades assistenciais é de suma importância, bem como a utilização 

da Consulta de Enfermagem na avaliação das necessidades de cuidado. 

É a Resposta Técnica. 
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Florianópolis, 30 de novembro de 2020. 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

Revisado pela Direção em 07/12/2020. 
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