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RESUMO 

 

Considerando a importância da enfermagem perante a imobilização de fraturas em 
membros superiores e inferiores, pode haver a dificuldade no atendimento. As 
orientações da enfermagem quanto as suas dúvidas são de fundamental importância 
para a garantia de um atendimento de qualidade e com ações corretas, assim 
garantindo a integridade física até o atendimento especializado. O enfermeiro não se 
restringe apenas a assistência direta, mas também desenvolve atividades 
educativas como instrutor de sua equipe de enfermagem no atendimento as fraturas 
que chegam no Pronto Atendimento. Este estudo tem por objetivo levar 
conhecimento aos técnicos de enfermagem sobre imobilização de fraturas em 
membros superiores e inferiores de um pronto atendimento de um município da 
região norte do Paraná. Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva e 
explicativa que para se chegar aos resultados foram utilizados os métodos 
quantitativos. Após a verificação das dúvidas levantadas pelos técnicos em 
enfermagem através de um questionário foi observado que 100% dos técnicos em 
enfermagem já presenciaram algum tipo de imobilização, e 50% relatam ter 
dificuldade em realizar o atendimento com fraturas, após o levantamento das 
dúvidas foi realizado um treinamento com a equipe de enfermagem. Ao término 
deste trabalho houve a eliminação de dúvidas sobre fraturas e imobilização em 
membros superiores e inferiores. E oportunamente este trabalho poderá junto com 
os demais funcionários, médicos e enfermeiros, tornar-se instrumento para um 
protocolo de atendimento em fraturas e suas imobilizações na unidade. 

 
Palavras-chave: Enfermagem; Fraturas ósseas; Imobilização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VIELEVSKI, Marcos Roberto. Nursing in front of immobilisation of fractures of 
upper and lower limbs in an ER in the northern region of Paraná.  Final project. 
Degree in Nursing from the Faculty of Apucarana. Apucarana – Pr. 2018. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
Considering the importance of nursing before the immobilization of fractures in upper 
and lower limbs, there may be difficulty in meeting. Nursing guidelines as your 
questions are of fundamental importance to the guarantee of a quality service and 
correct actions, thus guaranteeing the physical integrity to the specialized care. The 
nurse is not restricted only to direct assistance, but also develops educational 
activities as your instructor nursing staff in attendance the fractures that arrive in the 
Er. This study aims to bring knowledge to nursing technicians on immobilization of 
fractures in upper and lower members of the attendance of a municipality in the 
northern region of Paraná. This is an exploratory research, descriptive and 
explanatory to reach results were used quantitative methods. After verification of the 
doubts raised by the technicians in ill. After verification of the doubts raised by the 
technicians in nursing through a questionnaire it was observed that 100% of nursing 
technicians have ever witnessed any type of immobilization, and 50% report having 
difficulty performing the service with fractures, After the lifting of the questions was 
conducted a training with the nursing staff. At the end of this work, there was the 
Elimination of doubts about fractures and immobilization in upper and lower limbs. 
And in due course the can along with the other employees, doctors and nurses, 
become an instrument for a protocol of care in fractures and its fixed assets in the 
unit. 
 

Key words: Nursing; Bone Fractures; Immobilization 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A enfermagem tem papel importante no atendimento de pessoas que 

chegam a um pronto atendimento na prevenção, orientação e cuidados. Em casos 

de fraturas, que é uma interrupção na continuidade de um osso, sendo definida de 

acordo com seu tipo e extensão, a equipe de enfermagem deve estar atenta as 

manifestações clínicas que incluem a dor aguda, perda da função, deformidade, 

encurtamento da extremidade, crepitações e tumefação e mudança de cor no local. 

(BRUNNER; SUDDARTH, 2009) 

Ocorre fratura quando o estresse imposto ao osso é maior que aquele que o 

osso poderia absorver. Músculos, vasos sanguíneos, nervos, tendões e articulações 

e outros órgãos podem ser lesados quando ocorre uma fratura (NETTINA, 2014). 

Ainda por Nettina (2014), as fraturas podem ser por motivos patológicos, que 

é devida ao enfraquecimento no osso, secundário a um processo mórbido, como um 

câncer metastático. 

Conceitualmente, para imobilizar uma fratura basta imobilizar o local 

fraturado juntamente com as articulações proximais e distais ao trauma. Embora o 

conceito seja bem simples, existem detalhes no procedimento que podem torná-lo 

mais ou menos eficiente, tais como a correta avaliação do indivíduo traumatizado e a 

escolha da técnica de imobilização adequada para o caso (INSTITUTO DE 

PRIMEIROS SOCORROS, 2017). 

Quando atendemos uma pessoa com uma fratura em algum seguimento do 

corpo, é preciso primeiramente fazer uma avaliação do estado de gravidade do 

paciente para que as prioridades de atendimento sejam estabelecidas e respeitadas, 

é um grande erro quando o socorrista inicia o atendimento pela lesão esteticamente 

mais feia, como uma fratura exposta de fêmur por exemplo. Existem situações como 

hemorragias ou obstruções das vias aéreas que matam um indivíduo muito rápido e 

por isso devem ser resolvidas antes em relação à imobilização de qualquer fratura 

existente (INSTITUTO DE PRIMEIROS SOCORROS, 2017). 

Nas situações de emergência, o paciente é avaliado completamente. As 

roupas são delicadamente removidas, primeiramente do lado não lesionado do 

corpo e, em seguida, ser cortadas. O membro fraturado é movimentado o mínimo 

possível para evitar maior dano. Imediatamente após a lesão, é importante imobilizar 
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a parte do corpo antes de mover o paciente. A colocação adequada de talas é 

essencial (BRUNNER; SUDDARTH, 2014). 

O enfermeiro tem desenvolvido papel importante, de atuação em várias 

frentes de trabalho, como nos Serviços de Pronto Atendimento onde coordena as 

atividades da enfermagem incluindo a supervisão e a educação permanente da 

equipe de técnicos em enfermagem controlando as dinâmicas do trabalho no 

serviço, selecionando pacientes de maior risco interligando o trabalho médico com 

os demais trabalhadores, setores e serviços (PEREIRA, 2010). 

Com a preocupação ao atendimento em imobilização de fraturas em pronto 

atendimento pela equipe de enfermagem, esclareceremos por meio deste trabalho 

as dificuldades vivenciadas pelos técnicos de enfermagem no tocante as fraturas e 

suas imobilizações, auxiliando no processo de tomada de decisão durante o 

atendimento a essa situação de emergência.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

               

Levar conhecimento aos técnicos de enfermagem sobre imobilização de 

fraturas em membros superiores e inferiores de um pronto atendimento de um 

município da região norte do Paraná. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Definir os cuidados de enfermagem frente às imobilizações; 

b) Identificar as principais dificuldades dos técnicos de enfermagem sobre 

imobilização de fraturas de membros superiores e inferiores; 

c) Realizar capacitação com os técnicos em enfermagem após 

identificada as dificuldades 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Trauma 

             

O trauma é definido como um conjunto de perturbações causadas 

subitamente por um agente físico, de etiologia, natureza e extensão muito variáveis.  

As lesões traumáticas geralmente ocorrem em obediência a padrões previsíveis e 

são, portanto, passíveis de prevenção. Por exemplo, os acidentes automobilísticos. 

Os traumatismos são as urgências e emergências mais frequentes e de maior 

envolvimento da área da saúde (SANTOS, 2010). 

Conforme relatado pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia 

(2004), nas unidades de pronto atendimento onde prevalece o atendimento ao 

trauma, principalmente em regiões metropolitanas, o acolhimento às vítimas de 

traumas do sistema locomotor, correspondem a aproximadamente 75 % dos 

atendimentos.  

Lesões de impactos variáveis na vítima, o trauma, são desencadeadas na 

maioria das vezes por fatores físicos e que causam um limear de dor elevado sob a 

área afetada, consideramos como trauma físico, podendo ser causado tanto por 

acidentes quanto por agressões de caráter intencional. Observamos que no Brasil 

esta doença, considerada muitas das vezes, como evitável, está se propagando 

freneticamente, estando diretamente ligada às questões sociais, como violência, 

falta de segurança e pobreza entre outros, onde o regresso desse quadro depende 

exclusivamente de educação e responsabilidade em relação as nossas ações 

pessoais. Tal situação deve ser avaliada pelo profissional enfermeiro de uma forma 

global, ou seja, não apenas a lesão em si, porém, o paciente como um todo (NALIN; 

et. al, 2014). 

Segundo Nettina (2012), a maioria das lesões em ossos e articulações são 

extremamente evidentes, porém, raramente são potencialmente fatais.  

Os agravos dos pacientes politraumatizados que atingem o tecido ósseo e 

as partes moles devem ser minuciosamente avaliadas para a identificação de lesões 

que podem se tratar de entorses, luxações ou até mesmo fraturas fechadas ou 

expostas. Quando ocorre o trauma, inicialmente é difícil identificar se houve 

realmente fratura óssea ou apenas lesões em outras partes que podem incluir 

tendões, ligamentos, músculos e articulações. Sendo assim, ao realizarmos o 
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primeiro atendimento desse paciente, devemos encarar a lesão como uma possível 

fratura. Consequentemente, diante desse tipo de lesão a palavra de ordem é 

imobilização do membro na posição em que o mesmo se encontra, e jamais tentar 

reposicioná-lo ou traciona-lo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA, 2004). 

 

3.2 Fratura 

 

É a quebra do osso, que pode ou não lesar estruturas anatômicas vizinhas, 

como articulações, vasos sanguíneos, nervos e órgãos. A intimidade do osso no 

ponto de rompimento é denominada foco da fratura (SANTOS, 2010). 

As fraturas segundo Bruno e Oldenburg (2008), tem suas causas como: 

a) Trauma direto: o osso sofreu uma pressão forte e direta, rompendo-se.  

Exemplo: fraturas por projétil, pancadas violentas. 

b) Trauma indireto: a pressão é transmitida ao osso, fraturando-o longe do 

ponto diretamente atingido. 

Exemplos: fratura do osso da perna provocada por torção no pé; fratura     

de vértebras lombares em queda de grande altura, quando a vítima cai de pé ou 

sentada. 

c) Doença óssea: alterações patológicas no osso tornam-no enfraquecido 

e menos resistente ao uso normal. São denominadas fraturas patológicas, podendo 

ser provocadas por tumores ósseos, osteoporose e outros. 

d) Estresse prolongado sobre uma área do osso: o uso excessivo ou 

esforço indevido poderá causar fratura no osso em desloca-lo. É necessário 

proceder-se a uma avaliação, considerando-se o grau da dor ao sustentar um peso 

e a hipersensibilidade local. 

Exemplo: fratura em atleta sem condicionamento físico e/ou em fase de 

recuperação de fratura anterior.  

 

3.2.1 Sinais e sintomas das fraturas 

 

Bruno e Oldenberg (2008, p.41 e 42), destacam os sinais e sintomas das 

fraturas em: 

a) Dor: é contínua e aumenta com a mobilização dos fragmentos. 
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b) Deformidade: é provocada pelo deslocamento de fragmentos ósseos. 

c) Encurtamento da extremidade: resulta da contração dos músculos que 

se fixam acima ou abaixo do local da fratura. Os fragmentos ósseos podem provocar 

o encurtamento de 2,5cm a 5 cm do membro fraturado.  

d) Crepitação: o som provocado pelo atrito dos fragmentos ósseos é 

semelhante ao barulho de fogo crepitando. 

e) Edema: aparece no local e é provocado por hemorragia e pelo trauma. 

f) Coloração escura da pele (hematoma e equimose): ocorre como 

resultado do trauma e da hemorragia, que pose se prolongar por várias horas ou 

dias após a lesão. É secundária ao sangramento do foco da fratura. 

Podemos descrever os tipos de fraturas de maneira diferentes, que irá nos 

dar noção de como pode ter sido causada, e ao saber o tipo da fratura, direcionar a 

terapêutica adequada a aquele tipo de lesão, podendo tratar-se como conservador 

ou até mesmo cirúrgico.  

Em relação aos tipos de classificação das fraturas, entendemos conforme 

definido por Rockwood et al (2009, p.1) que as fraturas podem ser classificadas de 

acordo com alguns aspectos como:  

a) Quanto a extensão da fratura: 

• Incompleta: o osso está fraturado, mas seus fragmentos permanecem 

conectados. 

• Completa: quando existe separação de fato entre os fragmentos 

ósseos. 

 

Figura 1- Fratura completa e fratura incompleta de membros. 

 
Fonte: Campagne, 2018. 
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b) Quanto à exposição do foco da fratura: 

• Fechada: o foco da fratura permanece recoberto pelos tecidos 

adjacentes e a pele se encontra íntegra.  

 

Figura 2 - Fratura fechada em membro superior. 

 
Fonte: Campagne, 2018. 

 

• Aberta ou exposta: a pele e os tecidos das partes moles perderam a 

integridade, e o foco da fatura está contato com o ambiente, o que aumenta o risco 

de complicações como uma infecção, maior perda sanguínea e diminuição da 

possibilidade de cicatrização. 

 

Figura 3 - Fratura exposta. 

 
Fonte: Fagundes, 2013. 

 



21 

 

Para Paccola (2001), a fratura exposta também pode ser definida não 

apenas como aquela que se comunica com o meio exterior através do rompimento 

da pele, mas também ao entrar em contato com cavidades contaminadas, como por 

exemplo: boca, tubo digestivo, vias aéreas, vagina e ânus. Ele ainda cita como 

exemplo, uma fratura de pelve que sofre exposição através da parede vaginal, e é 

considerada fratura exposta e grave, devido a flora bacteriana local na qual ela entra 

em contato.  

Para a classificação das fraturas expostas, utiliza-se a Classificação de 

Gustillo, o que nos mostra a provável gravidade da lesão, e torna-se primordial para 

estabelecer o tratamento adequado. 

 

Figura 4 - Classificação das fraturas expostas. 

 
Fonte: Pacolla, 2001. 

 

Todas as fraturas constituem uma emergência, mas a exposta, em razão de 

suas possíveis complicações, configura uma situação de urgência, ou seja, uma 

prioridade maior no pronto atendimento (Bruno; Oldenburg, 2008). 
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c) Quanto a localização da fratura no osso: 

• Diafisária: acontece ao longo do osso. 

 

Figura 5 - Fratura diafisária de úmero. 

 
 

Fonte: Avelino, 2016. 

 

• Epifisiária: atinge a extremidade do osso. 

 

Figura 6 - Fratura epifisiária do úmero. 

 
Fonte: André, 2011. 

 

• Articular: acomete a articulação. 
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Figura 7 - Fratura de articulação de cotovelo. 

 
Fonte: Malavolta, 2013. 

 

d) Quanto as características da fatura: 

• Simples: o osso divide-se em apenas dois fragmentos. 

 

Figura 8 - Fratura de membro superior. 

 
Fonte: Urgências Familiares, 2015. 

 

• Em galho verde: um lado do osso é quebrado e o outro se inclina. 
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Figura 9 - Fratura em galho verde em membro inferior. 

 
Fonte: Urgências Familiares, 2015 

 

• Cominutiva: o osso é dividido em três ou mais fragmentos. 

 

Figura 10 - Fratura cominutiva em membro superior. 

 
Fonte: ORTPedia BR, 2017. 

 

• Transversa: é transversal ao osso. 
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Figura 11 - Fratura transversa em membro superior e inferior. 

 
Fonte: Enfermagem Novidade, 2014. 

 

• Em espiral: acontece em torno da curvatura do osso, provocada por 

torção. 

 

Figura 12 - Fratura em espiral em membro inferior. 

 
Fonte: Enfermagem Novidade, 2014. 

 

• Oblíqua: é inclinada, formando ângulo com a lateral do osso. 
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Figura 13 - Fratura oblíqua em membro superior. 

 
Fonte: ORTOPedia BR, 2017. 

 

• Depressiva: os fragmentos se inclinam para o interior da lesão (como 

algumas fraturas de crânio e de ossos da face). 

 

Figura 14 - Fratura depressiva de crânio. 

 
Fonte: ORTOPedia BR, 2017 

 

• Por compressão: os ossos são esmagados (como em fraturas 

vertebrais). 
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Figura 15 - Fratura por compressão em coluna vertebral. 

 
Fonte: Enfermagem Novidade, 2014. 

 

• Avulsiva: extração ou migração de um fragmento ósseo por um 

ligamento ou tendão e sua fixação fora de sua localização original. 

 

Figura 16 - Fratura avulsiva no pé (quinto metatarso). 

 
Fonte: Enfermagem Novidade, 2014. 

 

• Impactada: um dos fragmentos ósseos se instala no interior de outro. 
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Figura 17 - Fratura impactada em membro inferior. 

 
Fonte: Porrino; Jr, 2015 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Delineamento do estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva e explicativa que para se 

chegar aos resultados serão utilizados os métodos quantitativos. 

A pesquisa exploratória é o primeiro passo de todo trabalho científico. São 

finalidades de uma pesquisa exploratória, sobretudo quando bibliográfica, 

proporcionar maiores informações dobre determinado assunto; facilitar a delimitação 

de um tema de trabalho: definir os objetivos ou formular as hipóteses de uma 

pesquisa ou descobrir novo tipo de enfoque para o trabalho que se tem em mente. 

Através das pesquisas exploratórias avalia-se a possibilidade de desenvolver uma 

boa pesquisa sobre determinado assunto (ANDRADE, 2010). 

O estudo descritivo é a apresentação, com ou sem hipóteses, das 

características específicas de uma situação, com enfoque fundamental na exatidão, 

num planejamento de pesquisa que amplie a precisão de resultados semelhantes se 

houver repetição na coleta de dados (MURTA, 2012). 

Conforme refere Andrade (2010, p.112), “método de pesquisa explicativa é 

um tipo mais complexo, pois além de registrar, analisar e interpretar os fenômenos 

estudados, procura identificar seus fatores determinantes, ou seja, suas causas”. 

A pesquisa quantitativa enfatiza o raciocínio lógico, as regras da lógica e os 

atributos mensuráveis da experiência humana. Utiliza procedimentos estruturados e 

instrumentos formais para coleta de informações: questionários, testes, entrevistas. 

Analisa as informações numéricas através de procedimentos estatísticos (MURTA, 

2012). 

 

4.2 Local de Estudo 

 

Este trabalho foi realizado no Município de Mauá da Serra, localizado ao 

norte do estado do Paraná, com uma área territorial de 108.324 Km2 com uma 

população de 10.039 habitantes conforme informação do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2010). 
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O município dispõe somente de um Pronto Atendimento, que está locado na 

Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora Aparecida, localizado na Rua Santa Luzia 

s/n, Centro, fundada em 1992, onde foi realizado o projeto de pesquisa. 

 O Pronto Atendimento de Mauá da Serra, presta atendimento durante 24 

horas, e um quadro de 40 funcionários, sendo: 2 médicos, 5 enfermeiros, 12 

técnicos de enfermagem, contando com recepcionistas, serviços gerais, 

fisioterapeutas, nutricionista, técnico em Rx, dentista, motoristas e vigias.  

 O número de atendimentos por mês é de 1500 a 2000 atendimentos. 

 

4.3 Sujeito da Pesquisa 

 

Este trabalho foi desenvolvido com os técnicos de enfermagem que atuam 

no Pronto Atendimento de Mauá da Serra. 

A amostra foi constituída por 12 técnicos de enfermagem que atenderam os 

critérios de inclusão e exclusão. 

Os técnicos de enfermagem foram convidados a participar para responder o 

questionário e aceitar voluntariamente a pesquisa. 

Todos os participantes foram esclarecidos quanto a pesquisa e poderiam 

deixar de participar da mesma se desejassem em qualquer etapa do estudo. 

 

4.3.1 Critérios de Inclusão 

 

Os técnicos de enfermagem que atenderam os critérios de inclusão foram os 

que trabalham no Pronto Atendimento e que concordaram em participar do estudo. 

 

4.3.2 Critérios de Exclusão 

          

Os técnicos em enfermagem que estivessem de férias ou afastados no 

momento da pesquisa  

 

4.4 Avaliação dos Riscos e Benefícios 

 

4.4.1 Riscos 
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Risco indireto devido à possibilidade de vazamento de informações sobre os 

participantes, (A Resolução 466/12, lembra que todas as pesquisas oferecem algum 

risco para os participantes, não havendo, portanto, em qualquer hipótese, uma 

pesquisa sem riscos). Porém todos os cuidados necessários serão redobrados para 

que tal fato não ocorra. Comprometo-me a utilizar os materiais e dados coletados 

exclusivamente para os fins previstos no protocolo, e conduzirei a pesquisa com 

boas práticas e sigilo, a identificação dos participantes não será obrigatória e a 

aplicação do questionário bem como a análise dos dados se dará em ambiente 

reservado. Além de risco direto aos outros profissionais que trabalham na referida 

Unidade, que poderão se constranger em algum momento com a pesquisa, porém 

serão utilizados artifícios para que tal fato não ocorra, como por exemplo, antes das 

pesquisas o pesquisador se compromete a ir à unidade e se apresentar aos 

profissionais bem como explicar-lhes sobre os objetivos da pesquisa e como a 

mesma se dará e de certa forma criar um vínculo no qual facilite e os envolva no 

processo de pesquisa. 

 

4.4.2 Benefícios 

 

Treinamento a equipe de enfermagem do pronto atendimento levando 

conhecimento para melhor atender os traumas com imobilizações corretas; e propor 

a instituição um protocolo de atendimento. 

 

4.5 Coleta de Dados 

       

A coleta de dados foi realizada através de um instrumento em forma de 

questionário estruturado (Apêndice A) com 14 questões abertas e fechadas, 

aplicada aos técnicos em enfermagem para levantamento das dúvidas pertinentes 

ao assunto proposto, no período de 13 a 17 de agosto de 2018. 

Questionário é um conjunto de questões a serem respondidas pelo 

entrevistado. O pesquisador auxilia o entrevistado se houver dúvidas nas perguntas. 

(MURTA, 2012). 

Após o levantamento de dúvidas foi realizado um treinamento no dia 22 de 

agosto de 2018 com os técnicos em enfermagem do Pronto Atendimento de Mauá 

da Serra. 
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4.6 Considerações Éticas 

 

O presente trabalho segue as normas regulamentadora da pesquisa em 

seres humanos conforme Resolução CNS 466/2012 de 12 de dezembro de 2012 

(BRASIL, 2012). (Anexo A). 

No campo de pesquisa foi utilizado o Termo de Autorização Institucional 

(Apêndice B) onde contém todos os dados da pesquisa e o objetivo, termo este 

autorizado pela Secretária de Saúde do Município. Após a autorização, o projeto de 

pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CETI) da 

Faculdade de Apucarana (FAP) para aprovação, com parecer número 2.708.335 ( 

Anexo C), e a partir de então teve início a pesquisa.  

Além do Termo de Autorização, e após autorização do CETI,  houve o 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido (Apêndice C) que  esclareceu que a 

participação do pesquisado em campo é voluntária e/ou podendo retirar seu 

consentimento a qualquer momento, que os dados da pesquisa serão para objetivo 

único de estudo e utilizados  somente para o que se refere aos objetivos da mesma, 

sendo as informações apresentadas de forma coletiva, sem qualquer prejuízo para 

as pessoas envolvidas, principalmente no que diz respeito a menção de nomes ou 

profissionais envolvidos na pesquisa. 

 

4.7 Análise de dados 
 

Os dados foram organizados em planilhas do programa: Excel, analisados 

por meio de estatísticas descritivas, e apresentados em forma de Tabela em 

porcentagens. 
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5 RESULTADOS 
 

Dos 12 profissionais técnicos em enfermagem pesquisados no período de 13 

a 17 de agosto de 2018, no Pronto Atendimento de Mauá da Serra – Pr., todos 

fizeram parte do estudo que se enquadram nos critérios de inclusão. 

A apresentação dos resultados levantados com os profissionais técnicos em 

enfermagem se iniciará com a caracterização destes profissionais. 

 

Tabela 1 - Caracterização dos profissionais técnico em enfermagem de acordo com o 
sexo. 

Sexo                                                    No.                                    % 

Feminino                                               08                                   66,67% 

Masculino                                              04                                   33,33% 

Total                                                     12                                    100 % 

Fonte: VIELEVSKI, 2018. 
 

Na tabela 1 podemos verificar que após a análise dos dados ficou evidente 

que o sexo feminino é predominante entre os profissionais técnico em enfermagem.      

Segunda a Socióloga Magda de Almeida Neves, 2010, da PUC-Minas (Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais) a sociedade brasileira associa a função de 

profissionais da área da saúde e da educação a características geralmente 

consideradas femininas, como atenção, delicadeza e a meiguice. Esses predicados 

são comumente associados aos de uma mãe e, para possuí-los não é necessária 

qualificação profissional. 

 

Tabela 2 - Caracterização dos profissionais técnico em enfermagem de acordo com o 
Estado Civil. 

Estado civil                                            No.                                     % 

Solteiro/a                                                 03                                     25% 

Casado/a                                                 07                                     58,34% 

Separado/a ou divorciado/a                    02                                     16,66% 

Viúvo/a                                                     0                                       00,00% 

Total                                                       12                                       100 % 

Fonte: VIELEVSKI, 2018. 
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Conforme tabela 2, dos profissionais participantes deste estudo 25% são 

solteiros; 07 são casados com 58,34%; e com 16,66% em número de 02 são 

separados/as ou divorciados/as. Não tendo profissionais viúvos/as. 

 

Tabela 3 - Caracterização dos profissionais técnico em enfermagem de acordo com a 
renda familiar. 

Renda Familiar                                        No.                               % 

1 salário mínimo                                       03                                25% 

Até 2 salários mínimos                             06 50% 

Até 3 salários mínimos                             03                                25% 

Mais de 3 salários mínimos                        0                                0% 

Total                                                         12                               100% 

Fonte: VIELEVSKI, 2018.                     
 

Na tabela 3, verificou-se que 3 funcionários, 25% tem uma renda familiar de 

1 salário mínimo, 06 funcionários 50% com até 2 salários mínimos, seguindo com 

25% até 3 salários mínimos de renda familiar. Observando que não houve 

funcionário com renda maior de 3 salários mínimos. 

 

Tabela 4 - Caracterização dos profissionais técnico em enfermagem de acordo com 
vínculo empregatício único 

Variáveis                                             No.                                      % 

Sim                                                       08                                    66,67% 

Não                                                       04                                   33,33% 

Total                                                    12                                      100% 

Fonte: VIELEVSKI, 2018.                
 

Na tabela acima, 08 técnicos em enfermagem que corresponde a 66,67% 

disseram que sim em ter só este emprego e, 04 técnicos que corresponde a 33,33% 

disseram que não tem só este emprego. 
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Tabela 5 - Caracterização dos profissionais técnico em enfermagem de acordo com o 
tempo de formação. 

Tempo de formação                                 No.                                  % 

6 anos                                                        03                                    25% 

8 anos                                                        01                                    8,34% 

9 anos                                                        03                                    25% 

10 anos                                                      01                                    8,34% 

11 anos                                                      01                                    8,33% 

13 anos                                                      01                                    8,33% 

16 anos                                                      01                                    8,33% 

18 anos                                                      01                                    8,33% 

Total                                                          12                                     100% 

Fonte: VIELEVSKI, 2018. 
 

Dos profissionais técnicos em enfermagem entrevistados, 03 (25%) 

informam ter 6 anos de formação; 01(8,34%) ter 8 anos de formação; 03 (25%) tem 

9 anos de formação, quando 5 dos técnicos em enfermagem informam ter de 10 a 

18 anos (8,33%). 

  

Tabela 6 - Caracterização dos profissionais técnico em enfermagem de acordo com o 
tempo de atuação. 

Tempo de trabalho                                  No.                                 % 

5 anos                                                        03                                 25% 

6 anos                                                        01                                 8,34% 

7 anos                                                        01                                 8,34% 

8 anos                                                        03                                 25% 

10 anos                                                      01                                 8,33% 

13 anos                                                      01                                 8,33% 

15 anos                                                      01                                 8,33% 

23 anos                                                      01                                 8,33% 

Total                                                          12                                  100% 

Fonte: VIELEVSKI, 2018.                 
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Tendo em vista, de acordo com o tempo de profissionais técnico em 

enfermagem que trabalham na área, foi verificado que 25% apresentam um tempo 

de 5 anos e 25% um tempo de 08 anos; e entre os tempos de 6 (1), 7 (1), 10 (1), 13 

(1), 15 (1) e 23 (1) anos verificou-se 8,34%. Podendo ainda ser observado que 

novos profissionais estão sendo formados devido ao tempo de atuação. 

 

Tabela 7 - Levantamento se foi realizado algum tipo de treinamento ou palestra dentro 
do pronto atendimento voltado para imobilização de fraturas. 

Variáveis                                            No.                                         % 

Sim                                                      06                                         50% 

Não                                                      06                                         50% 

Total                                                   12                                        100% 

Fonte: VIELEVSKI, 2018. 
 

Analisando esta tabela, visualiza-se que 06 técnicos em enfermagem (50%) 

responderam que já tiveram algum de tipo de treinamento ou palestra e, 06 (50%) 

responderam que não tiveram treinamento ou palestra referente a imobilização de 

fraturas. 

O treinamento não pode ser visto como uma unidade isolada, mas como 

parte do sistema no processo de aprendizagem que, concomitantemente, levará ao 

aperfeiçoamento de seu capital humano, bem como da organização. Assim, fica 

evidente detectar falhas e desenvolver estratégias que facilitem a tomada de decisão 

(NISHIO; BAPTISTA, 2009). 

 

Tabela 8 - Levantamento se sabe o que é um primeiro atendimento em fraturas e qual 
a sua real importância. 

Variáveis                                              No.                                        % 

Sim                                                      11                                        91,67 

Não                                                      01                                          8,33 

Total                                                    12                                       100% 

Fonte: VIELEVSKI, 2018. 
 

A tabela 8 mostra que 11 (91,67%) mostra que que sabem o que é um 

primeiro atendimento em fraturas e qual a sua importância, e 01(8,33%) não sabem. 
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Em casos de fraturas, a enfermagem tem papel importante ao atendimento, 

pois deve estar atento as manifestações clínicas, atuando no primeiro atendimento 

como prevenção, orientação e cuidados (BRUNNER; SUDDARTH,2009). 

Ao atendermos uma pessoa com uma fratura em algum seguimento do 

corpo, é preciso primeiramente fazer uma avaliação do estado de gravidade do 

paciente para que as prioridades de atendimento sejam estabelecidas e respeitadas 

(INSTITUTO DE PRIMEIROS SOCORROS, 2017). 

 

Tabela 9 - Levantamento se tem conhecimento de como fazer uma imobilização. 

Variáveis                                             No.                                        % 

Sim                                                       12                                      100% 

Não                                                        0                                          0% 

Total                                                     12                                      100% 

Fonte: VIELEVSKI, 2018. 
 

Dos profissionais técnicos em enfermagem pesquisados 12 que 

correspondem a 100% informaram que tem conhecimento de como fazer uma 

imobilização. 

Em relação à prática de imobilizações, não é aceito o pretexto da ausência 

de recursos, pois, ela pode ser feita de qualquer objeto rígido como, por exemplo, 

bengalas, guarda chuva, ripas de madeira, entre outros. Jornais e revistas dobradas, 

são utilizados com excelência para imobilização de braços e antebraços 

(SANTOS,2010). 

                   

Tabela 10 - Levantamento se já presenciou algum tipo de imobilização. 

Variáveis                                            No.                                      % 

Sim                                                     12                                     100% 

Não                                                       0                                         0% 

Total                                                   12                                      100% 

Fonte: VIELEVSKI, 2018. 
 

Os técnicos em enfermagem participantes da pesquisa, 100% responderam 

que já presenciaram algum tipo de imobilização conforme mostra na tabela 10. 
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Tabela 11 - Levantamento se sente seguro/a para realizar uma imobilização. 

Variáveis                                              No.                                     % 

Sim                                                        10                                  83,33% 

Não                                                        02                                  16,67% 

Total                                                      12                                    100% 

Fonte: VIELEVSKI, 2018. 
 

A tabela 11 verifica-se que 10 (83,33%) dos profissionais técnicos em 

enfermagem que atuam em um pronto atendimento se sente seguro/a para realizar 

uma imobilização, quando que 02 (16,67%) não se sente seguro/a para realizar uma 

imobilização. 

Mesmo considerando um número baixo de funcionários que não se sentem 

seguros para realizar uma imobilização, o treinamento, por sua vez, é visto como um 

suplemento para o aprendizado, no sentido de tornar factível, conhecimento, atitude 

e habilidade que beneficiarão tantos colaboradores quanto a instituição, 

respondendo pelos resultados (NISHIO; BAPTISTA, 2009).                    

 

Tabela 12 - Levantamento se tem dificuldade em realizar o atendimento com fraturas. 

Variáveis                                             No.                                    % 

Sim                                                      06                                     50% 

Não                                                      06                                     50% 

Total                                                    12                                    100% 

Fonte: VIELEVSKI, 2018. 
 

Em relação ao levantamento da pesquisa se o técnico em enfermagem tem 

dificuldade em realizar o atendimento com faturas, 06 (50%) responderam que sim 

e, 06 (50%) responderam que não. 

Cabe aos gestores de enfermagem buscar, continuamente, o 

desenvolvimento de seus funcionários, instigando-os e desafiando-os na busca de 

conhecimento e do aperfeiçoamento de suas habilidades, a fim de preservar e 

manter a saúde do paciente, proveniente de uma sociedade cuja realidade 

socioeconômica requer dedicação e compromisso por parte desses profissionais 

(NISHIO; BAPTISTA, 2009). 
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Tabela 13 - Levantamento se acha importante um treinamento de profissionais de 
enfermagem para realizar as imobilizações de fraturas. 

Variáveis                                             No.                                          % 

Sim                                                      12                                         100% 

Não                                                       0                                              0% 

Total                                                    12                                         100% 

Fonte: VIELEVSKI, 2018. 
 

Foi observado nesta tabela que 100% dos funcionários técnicos em 

enfermagem acham importante um treinamento para as imobilizações de fratura. A 

partir deste resultado foi mostrado a importância da Educação Continuada, pois os 

serviços de enfermagem são responsáveis pelo desenvolvimento dos cuidados de 

enfermagem por meio de profissionais com formação legal estabelecida, leis do 

exercício profissional e competências previamente definidas pela instituição com 

base em seus objetivos (NISHIO; BAPTISTA, 2009).  

 

Tabela 14 - Levantamento de qual é a dúvida de como agir em uma situação de 
fraturas que necessitam de imobilização. 

Variáveis                                                         No.                             % 

Falta de material adequado                             01                            8,33% 

Pegar o paciente sozinho                                01                            8,33% 

Tração                                                             01                             8,33% 

Várias dúvidas                                                 02                            16,67% 

Não há dúvidas                                                07                            58.34%  

Total                                                                12                             100% 

Fonte: VIELEVSKI, 2018. 
 

Na tabela 14, 07 funcionários técnico em enfermagem colocam que não há 

dúvidas em relação de como agir em uma situação de fraturas que necessitam de 

imobilização (58,34%), 01 funcionário (8,33%) informa que é por falta de material, 01 

funcionário (8,33%) informa que é pegar o paciente sozinho, 01 funcionário (8,33%) 

informa que é a tração e, 2 funcionários (16,67%) informa que tem várias dúvidas. 

A falta de preparo dos profissionais para agir em situações de fraturas e 

imobilizações representam risco potencial a saúde e vida dos pacientes, onde uma 

simples manobra pode ser o diferencial na prevenção e tratamento de diversos tipos 
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de agravos, a fim de minimizar danos advindos da incorreta manipulação da vítima, 

visto que este fator, não só contribuem para o agravamento do estado do paciente, 

como resultam em maior tempo de permanência hospitalar devido aos agravos. Isto 

demonstra a importância dos conhecimentos técnicos em atendimento com fraturas 

que necessitam de imobilização (BARBIEIRI, 2010). 

 

5.1 Atenção de Enfermagem 

 

Durante o exame físico no ato do primeiro atendimento à vítima de trauma, 

devemos utilizar de alguns dos métodos propedêuticos da enfermagem como, 

inspecionar os membros do sistema locomotor, a procura de possíveis 

deformidades, edemas e lesões com exteriorização óssea; e palpação para a 

investigação de motilidade, crepitação e instabilidade, além de sensibilidade do 

paciente à dor no momento do exame, que pode facilitar muito a avaliação se o 

paciente estiver orientado. Essas fraturas podem ter motivos também patológicos, 

ocasionados pelo enfraquecimento do osso devido problemas secundários como por 

exemplo um câncer metastático (NETTINA,2014). 

É extremamente importante atentarmos para como foi o mecanismo da lesão 

e a cinemática do trauma para que possamos imaginar como ocorreu a lesão, foi 

decorrente de quedas, colisões, agressões e em qual posição o membro 

traumatizado se encontrava no momento da avaliação primária e quais possíveis 

traumas podem estar associados às lesões identificadas. Precisamos inspecionar a 

perfusão sanguínea desse membro, se há sinais de palidez, cianose, localizar o 

pulso e identificar o tempo de perfusão periférica do membro em questão. Avaliamos 

também os possíveis sintomas de fraturas como crepitações, edemas, 

deformidades, dor à palpação, hematomas, encurtamento e dificuldade de 

mobilização do membro (NETTINA, 2014) 

Quando identificarmos uma lesão, como já comentado, a priori não 

poderemos muitas das vezes diferenciar uma entorse ou luxação de uma fratura, 

portanto, a palavra de ordem é tratar essa lesão como fratura e imobiliza-la 

imediatamente, mesmo que improvisada se necessário, para realizar o transporte do 

paciente, proporcionando a estabilização da possível fratura, impedindo sua 

progressão e diminuindo a dor da vítima. (PIRES; STARLING, 2006). 
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5.2 Imobilizações 

 

Ressalta-se que se faz extremamente necessário o uso de imobilizações no 

atendimento inicial dos traumas com suspeita de fraturas, pois, uma imobilização 

adequada reduz a dor local, reduz a progressão de lesões nos tecidos adjacentes às 

fraturas, diminui o sangramento e a contaminação no caso de uma ferida aberta. Se 

fosse possível relacionar as qualidades ideias para as imobilizações no pronto 

socorro, poderíamos dizer que esta deve ser eficiente, de baixo custo, leve, 

facilmente aplicável e transportável, além de ser radiotransparente 

(ROCKWOOD;GREEN; BUCHOLZ, 1993). 

As imobilizações ao serem realizadas devem ser atentados os seguintes 

cuidados segundo Nettina (2014): 

• Não tente colocar o osso “no lugar”. Movimente-o menos possível e 

mantenha-o. 

• Se encontrar resistência no osso fraturado, imobilize-o na posição em 

que se encontra. 

• O cumprimento das talas deve ultrapassar as articulações acima e 

abaixo do local da fratura e sustentar o membro atingido. 

• Envolva as talas com panos ou qualquer outro material macio a fim de 

não ferir a pele. 

• Não amarre o local da fratura. 

Ressaltando a importância da imobilizações, Rockwood,Green e Bucholz 

(1993) enfatiza a proteção das partes moles próximas à fratura e impede que as 

fraturas fechadas possam se tornar abertas durante a mobilização do paciente para 

o serviço hospitalar. Mostra ainda que a imobilização alivia consideravelmente a dor 

e reduz a ocorrência de embolia gordurosa e choque, além de facilitar o transporte 

da vítima, proporcionando maior conforto ao estabilizar a fratura através das 

imobilizações. 

Imobiliza-se a maioria das fraturas durante semanas com um molde 

ortopédico (um dispositivo circunferencial rígido). Algumas fraturas estáveis que 

cicatrizam rapidamente (p. ex., fraturas de punho em toro nas crianças) não são 

engessadas; a mobilização precoce tem os melhores resultados (CAMPAGNE, 

2018). 
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Em relação à prática de imobilizações, não é aceito o pretexto da ausência 

de recursos, pois, ela pode ser feita de qualquer objeto rígido como, por exemplo, 

bengalas, guarda chuva, ripas de madeira, entre outros. Jornais e revistas dobradas, 

são utilizados com excelência para imobilização de braços e antebraços. Em caso 

de lesões me pernas e tornozelos, pode-se utilizar travesseiros enrolados em torno 

do membro para imobilizá-lo. (SANTOS, 2010). 

A auto imobilização também é uma técnica simples e rápida, onde baseia-se 

em fixar o braço lesionado ao tórax e a perna lesionada à perna sadia. Existem 

também as talas de fixação que consiste em materiais não flexíveis, que são 

adaptados ao membro fraturado para manter sua estabilização. Esses materiais 

podem ser feitos a partir de madeira, papelão ortopédico ou até mesmo alumínio. 

(DRUMMOND, 1992) 

Entre talas convencionais, citando as principais e mais utilizadas que são as 

que consistem em madeira de tília, e são comumente encontradas em materiais de 

pronto socorro e em hospitais. Existem ainda as talas universais que são fabricadas 

de alumínio, produzidas de tal maneira que se encaixem no membro a ser utilizado. 

Em relação a imobilização das fraturas expostas, elas devem ser imobilizadas da 

mesma maneira que as fechadas, porém, a ferida deve ser protegida com material 

de gaze estéril, e se não disponível no momento, pode optar-se por colocar panos 

limpos (ROCKWOOD,1993). 

Normalmente, o gesso é aplicado em fraturas ou outras lesões que 

requerem semanas de imobilização. É raro o desenvolvimento de edema sob ele, 

que poderia contribuir para a manifestação da síndrome compartimental. Se o 

médico suspeitar de edema grave sob o gesso, este (e todo o enchimento) deve ser 

cortado de um lado a outro, medial e lateralmente (CAMPAGNE, 2018). 

Uma tala pode ser utilizada para imobilizar algumas lesões estáveis, 

incluindo algumas fraturas suspeitas, mas não comprovadas, fraturas rapidamente 

consolidadas, entorses e outras lesões que requerem imobilização por vários dias ou 

menos. A calha gessada é não circunferencial; assim, ela permite que os pacientes 

apliquem gelo e se movimentem mais do que com o gesso. Além disso, ela permite 

algum inchaço, de modo que não contribui para a síndrome compartimental. 

Algumas lesões que essencialmente exigem a colocação de gesso são inicialmente 

imobilizadas com calha gessada até que boa parte do edema desapareça. 

(CAMPAGNE, 2018) 
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Figura 18 - Imobilização articular como tratamento agudo. 

 
Fonte: CAMPAGNE, 2018. 

 

A tipoia oferece algum grau de suporte e limita a mobilidade; pode ser útil 

para lesões cuja imobilização completa traz resultados negativos, por exemplo,  as 

lesões no ombro que, se completamente imobilizadas, podem rapidamente resultar 

em capsulite adesiva, ombro congelado (CAMPAGNE, 2018). 

As ataduras (um pedaço de pano ou faixa) podem ser usadas para fazer 

uma tipoia a fim de evitar que o braço gire para fora, especialmente à noite. A faixa é 

colocada em torno das costas e ao longo da parte lesada (CAMPAGNE, 2018). 

De acordo com Campgner (2018) o repouso no leito, que é ocasionalmente 

necessário nas fraturas (algumas fraturas pélvicas ou vertebrais), pode causar 
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problemas como trombose venosa profunda, infecção do trato urinário, perda do 

condicionamento muscular. 

A imobilização prolongada (> 3 ou 4 semanas para jovens) de uma 

articulação pode causar rigidez, contraturas e atrofia muscular. Essas complicações 

podem se desenvolver rapidamente e podem ser permanentes, particularmente nos 

idosos. Algumas cicatrizações rápidas de lesões são mais bem tratadas com a 

retomada do movimento ativo dentro dos primeiros dias ou semanas; tal mobilização 

precoce pode minimizar as contraturas e a atrofia muscular, acelerando, dessa 

maneira, a recuperação funcional. (CAMPAGNE, 2018; SILVEIRA; BARTMANN; 

BRUNO, 2009). 

Para imobilizar uma perna, é necessário utilizar duas talas longas, que 

devem atingir o joelho e o tornozelo, de modo a impedir qualquer movimento dessas 

articulações. Uma vítima com a perna fraturada não deve caminhar. Se for 

necessário transportá-la, improvise uma maca e solicite ajuda de alguém para 

carrega-la (SILVEIRA; BARTMANN; BRUNO, 2009). 

 

Figura 19 - Imobilização de perna com duas tábuas. 

 
Fonte: Clube de Montanhismo de Braga, 2013. 
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Figura 20 - Imobilização de joelho flexionado e esticado. 

 
Fonte: Oswaldo, 2014. 

 

Na figura abaixo, imobilização inguinopodálico com aparelho gessado onde 

permitirá ao paciente pisar.  

 

Figura 21 - Imobilização de fratura de tíbia e fíbula. 

 
Fonte: Imobilizações ortopédicas, 2010. 

 

Na figura 22, vítima apresenta fratura de fêmur, realizado tala para 

transporte e aguarda cirurgia.  
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Figura 22 - Tala hemipelevepodálica – Fratura de fêmur. 

 
Fonte: Imobilizações ortopédicas, 2010. 

 

Nesta figura temos imobilização com esparadrapo para dedo, com a 

finalidade de imobilizar as falanges do dedo. 

 

Figura 23 - Imobilização de fratura de falange do dedo. 

 
Fonte: Imobilizações ortopédicas, 2010. 

 

Entre os autores pesquisados, Silveira, Bartmann e Bruno (2009) dizem que 

se houver suspeita de lesão na coluna cervical, é importante que a vítima seja 

removida deitada e com o pescoço imobilizado. Antes e depois de imobilizar a 

fratura, verifique sempre se há pulso arterial, essa verificação deve ser feita na 

extremidade da parte atingida do corpo. 
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5.3 Capacitação 

 

Conforme objetivo deste trabalho, foi realizado no dia 22 de agosto de 2018 

o treinamento com os técnicos de enfermagem do Pronto Atendimento de Mauá da 

Serra. O treinamento se deu nas dependências do Pronto Atendimento em horários 

diferentes para que houvesse a participação dos 12 técnicos de enfermagem 

participantes deste trabalho. 

Durante o treinamento houve simulação do atendimento de fraturas em 

membros superiores e inferiores e suas imobilizações, avaliando o paciente desde 

sua chegada ao Pronto Atendimento até encaminhamento para o tratamento da 

possível fratura. 

Os técnicos de enfermagem e equipe do Pronto Atendimento, como médicos 

e enfermeiros, participaram do treinamento e puderam realizar diversos tipos de 

imobilizações. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Com este trabalho ficou evidente com o levantamento de dúvidas dos 

técnicos em enfermagem que seria de extrema importância a capacitação para o 

atendimento de imobilização de fraturas em membros superiores e inferiores, para 

que a equipe de enfermagem possa realizar os procedimentos sem agravos e 

sequelas aos pacientes, e oferecer mais conforto diminuindo o tempo de 

recuperação as vítimas de trauma se o primeiro atendimento for realizado de forma 

correta.  

E oportunamente o mesmo poderá junto com os demais funcionários, 

médicos e enfermeiros, tornar-se instrumento para um protocolo de atendimento em 

fraturas e suas imobilizações na unidade, solicitado pela Secretária de Saúde do 

Município de Mauá da Serra, tendo como objetivo a implantação da Educação 

Continuada. Assim visando a atuação da equipe de enfermagem em fraturas e 

imobilizações, onde possam atuar com ações corretas e garantindo a integridade 

física dos pacientes, podendo atuar juntos ao profissional do atendimento pré-

hospitalar para a garantia de um atendimento de qualidade, e proporcionar o bem-

estar dos pacientes. 
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APÊNDICE A – Instrumento de Coleta de Dados 

Questionário 

Data de preenchimento do questionário _____/____/______. 

Nome (Opcional): _______________________________________________. 

Endereço: ______________________________________________________. 

1- Sexo: Masc. (   )        Fem. (   ) 

 

2- Estado Civil:  

Solteiro/a (   )    Casado/a (   )    Separado/a ou Divorciado/a (   )    viúvo/a (   ) 

 

3- Renda familiar (Opcional) 

 (   ) Até um salário mínimo  (   ) Até 2 salários  (   ) Até 3 salários  (   ) Mais de 3 

salários 

 

4-  É vínculo empregatício único?  

(   ) Sim           (   ) Não 

 

5- Quanto tempo de formação em Técnico em enfermagem? 

________________________________. 

 

6- Quanto tempo de atuação como técnico de enfermagem? 

________________________________. 

 

7- Foi realizado algum tipo de treinamento ou palestra dentro do pronto 

atendimento voltado para imobilização de fraturas? 

(   ) Sim           (   ) Não 

8- Você sabe o que é um primeiro atendimento em fraturas e qual a sua real 

importância? 

(   ) Sim           (   ) Não 
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9- Tem conhecimento de como realizar uma imobilização? 

(   ) Sim           (   ) Não 

 

10- Já presenciou algum tipo de imobilização? 

(   ) Sim           (   ) Não 

 

11- Sente seguro/a para realizar uma imobilização? 

(   ) Sim           (   ) Não 

 

12- Tem dificuldade em realizar o atendimento com fraturas? 

(   ) Sim           (   ) Não 

 

13- Você acha importante um treinamento de profissionais de enfermagem para 

realizar as imobilizações de fraturas?  

(   ) Sim           (   ) Não 

 

14- Qual é a sua principal dúvida de como agir em uma situação de fraturas que 

necessitam de imobilização? 

___________________________________________________________________. 
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APÊNDICE B – Termo de Autorização Institucional 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Apucarana, 28 de março de 2018. 

  

A Secretaria de Saúde de Mauá da Serra – Pr. 

A/C Secretária de Saúde: Viviane Granado Barreiro da Silva. 

 

 Eu Marcos Roberto Vielevski, acadêmico do Curso de Bacharelado em 

Enfermagem da Faculdade de Apucarana (FAP), tendo requisito apresentar o 

Trabalho de Curso (TC) com o seguinte tema: Enfermagem frente a imobilização 

de fraturas de membros superiores e inferiores em um pronto atendimento da 

região norte do Paraná. E orientação da Enf.ª Esp.ª Daniela Cristina Wielevski 

Teixeira e também da FAP. 

                  

Assim venho por meio deste solicitar a permissão para realizar esta 

pesquisa que tem por objetivo: Levar conhecimento aos técnicos de enfermagem 

sobre imobilização de fraturas em membros superiores e inferiores de um pronto 

atendimento de um município da região norte do Paraná. 

           

O estudo será realizado através de aplicação/questionário, onde poderemos 

obter as informações que se fizeram necessárias. 

            

A participação será voluntária e/ou poderá retirar seu consentimento a 

qualquer momento. Pela participação no estudo, a Instituição e o entrevistado não 

se responsabilizarão por quaisquer ônus, bem como não será ofertado qualquer 

bônus. Esclareço que os dados da pesquisa são para objetivo único de estudo. 

           

Certo de poder contar com vossa colaboração, antecipo agradecimento. 
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Atenciosamente, 

                                                                           

                                                                                 

_________________________                            _________________________ 

  Pesquisadora Responsável                                               Acadêmico                                                                                              

Daniela C. Wielevski Teixeira                                  Marcos Roberto Vielevski                                     

 

                                           

_________________________________________ 

Secretária de saúde: Viviane Granado Barreiro da Silva. 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

                 

                   TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa intitulada Enfermagem 

frente a imobilização de fraturas de membros superiores e inferiores em um pronto 

atendimento da região norte do Paraná, que faz parte do curso de Enfermagem e é 

orientada pela professora Daniela Cristina Wielevski Teixeira                                                                     

da Faculdade de Apucarana (FAP). O objetivo da pesquisa é levar conhecimento 

aos técnicos de enfermagem sobre imobilização de fraturas em membros superiores 

e inferiores de um pronto atendimento de um município da região norte do Paraná. 

Para isto a sua participação é muito importante, e ela se daria da seguinte forma:  

responderia um questionário com perguntas abertas e fechadas para o levantamento 

de dúvidas sobre fraturas e imobilizações de membros superiores e inferiores para 

possível treinamento. Informamos o que poderão ocorrer nesta pesquisa, seria a não 

aplicar o questionário a todos os técnicos em enfermagem do pronto atendimento, e 

a não participação do treinamento, e o risco indireto devido à possibilidade de 

vazamento de informações sobre os participantes.  Gostaríamos de esclarecer que 

sua participação é totalmente voluntária, podendo você: recusar-se a participar, ou 

mesmo desistir a qualquer momento sem que isto acarrete qualquer ônus ou 

prejuízo à sua pessoa. Informamos ainda que as informações serão utilizadas 

somente para os fins desta pesquisa, e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e 

confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade.  Os benefícios esperados 

são o treinamento de toda equipe de enfermagem do pronto atendimento levando 

conhecimento para melhor atender os traumas com imobilizações corretas; e propor 

a instituição um protocolo de atendimento. Caso você tenha mais dúvidas ou 

necessite maiores esclarecimentos, pode   nos contatar nos endereços abaixo ou 

procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da FAP, cujo endereço consta deste 

documento. Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo 

uma delas, devidamente preenchida e assinada entregue a você. 
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Além da assinatura nos campos específicos pelo pesquisador e por você, 

solicitamos que sejam rubricadas todas as folhas deste documento. Isto deve ser 

feito por ambos (pelo pesquisador e por você, como sujeito ou responsável pelo 

sujeito de pesquisa) de tal forma a garantir o acesso ao documento completo. 

 

Eu, _______________________________________________ declaro que fui 

devidamente esclarecido e concordo em participar VOLUNTARIAMENTE da 

pesquisa coordenada pela Profa. Daniela Cristina Wielevski Teixeira.                                

 

_____________________________________   Data: __________________ 

Assinatura ou impressão datiloscópica 

 

Eu, Daniela Cristina Wielevski Teixeira, declaro que forneci todas as informações 

referentes ao projeto de pesquisa supra-nominado. 

 

________________________________________ Data:__________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Eu, Marcos Roberto Vielevski, declaro que forneci todas as informações referentes 

ao projeto de pesquisa supra-nominado. 

 

________________________________________ Data:____________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

Qualquer dúvida com relação à pesquisa poderá ser esclarecida com o pesquisador, 

conforme o endereço abaixo: 

 

Nome: Marcos Roberto Vielevski 

Endereço: Nossa Sra. de Fátima, 644- Centro 

Mauá da Serra – CEP: 86828-000 

Tel: (43) 9 99341522   e-mail: marcosrobertovileski 
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Qualquer dúvida com relação aos aspectos éticos da pesquisa poderá ser 

esclarecida com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CETi-FAP), 

no endereço abaixo:  

 

CETi-FAP 

Faculdade de Apucarana.  

Rua Osvaldo de Oliveira, 600.  

Bloco II, sala 25 da FAP.  

CEP 86811-500. Apucarana-Pr. Tel: (43) 3033-8927 

E-mail: ceti-fap@fap.com.br 
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ANEXO A – Resolução No. 466, de dezembro de 2012. 

 

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde em sua 240a Reunião Ordinária, 

realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2012, no uso de suas competências 

regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 

pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e  

Considerando o respeito pela dignidade humana e pela especial proteção 

devida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos;  

Considerando o desenvolvimento e o engajamento ético, que é inerente ao 

desenvolvimento científico e tecnológico;   

Considerando o progresso da ciência e da tecnologia, que desvendou outra 

percepção da vida, dos modos de vida, com reflexos não apenas na concepção e no 

prolongamento da vida humana, como nos hábitos, na cultura, no comportamento do 

ser humano nos meios reais e virtuais disponíveis e que se alteram e inovam em 

ritmo acelerado e contínuo;  

Considerando o progresso da ciência e da tecnologia, que deve implicar em 

benefícios, atuais e potenciais para o ser humano, para a comunidade na qual está 

inserido e para a sociedade, nacional e universal, possibilitando a promoção do 

bem-estar e da qualidade de vida e promovendo a defesa e preservação do meio 

ambiente, para as presentes e futuras gerações;    

Considerando as questões de ordem ética suscitadas pelo progresso e pelo 

avanço da ciência e da tecnologia, enraizados em todas as áreas do conhecimento 

humano;   

Considerando que todo o progresso e seu avanço devem, sempre, respeitar 

a dignidade, a liberdade e a autonomia do ser humano;  

Considerando os documentos que constituem os pilares do reconhecimento 

e da afirmação da dignidade, da liberdade e da autonomia do ser humano, como o 
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Código de Nuremberg, de 1947, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 

1948;  

Considerando os documentos internacionais recentes, reflexo das grandes 

descobertas científicas e tecnológicas dos séculos XX e XXI, em especial a 

Declaração de Helsinque, adotada em 1964 e suas versões de 1975, 1983, 1989, 

1996 e 2000; o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, de 1966; o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, de 1966; 

a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, de 1997; 

a Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos, de 2003; e a 

Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, de 2004;  

Considerando a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, 

cujos objetivos e fundamentos da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa 

humana, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político e 

os objetivos de construir uma sociedade livre, justa e solidária, de garantir o 

desenvolvimento nacional, de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais e de promover o bem de todos, sem qualquer tipo 

de preconceito, ou de discriminação coadunam-se com os documentos 

internacionais sobre ética, direitos humanos e desenvolvimento;  

Considerando a legislação brasileira correlata e pertinente; e  

Considerando o disposto na Resolução nº 196/96, do Conselho Nacional de 

Saúde, do Ministério da Saúde, que impõe revisões periódicas a ela, conforme 

necessidades nas áreas tecnocientífica e ética, resolve: 

Aprovar as seguintes diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos:  

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

A presente Resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das 

coletividades, referenciais da bioética, tais como, autonomia, não maleficência, 

beneficência, justiça e equidade, dentre outros, e visa a assegurar os direitos e 
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deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e 

ao Estado.  

Projetos de pesquisa envolvendo seres humanos deverão atender a esta 

Resolução.  

II - DOS TERMOS E DEFINIÇÕES  

A presente Resolução adota as seguintes definições:  

II.1 - achados da pesquisa - fatos ou informações encontradas pelo 

pesquisador no decorrer da pesquisa e que sejam considerados de relevância para 

os participantes ou comunidades participantes;  

II.2 - assentimento livre e esclarecido - anuência do participante da pesquisa, 

criança, adolescente ou legalmente incapaz, livre de vícios (simulação, fraude ou 

erro), dependência, subordinação ou intimidação. Tais participantes devem ser 

esclarecidos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios 

previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa lhes acarretar, na medida 

de sua compreensão e respeitados em suas singularidades;   

II.3 - assistência ao participante da pesquisa:  

II.3.1 - assistência imediata – é aquela emergencial e sem ônus de qualquer 

espécie ao participante da pesquisa, em situações em que este dela necessite; e  

II.3.2 - assistência integral – é aquela prestada para atender complicações e 

danos decorrentes, direta ou indiretamente, da pesquisa;  

II.4 - benefícios da pesquisa -  proveito direto ou indireto, imediato ou 

posterior, auferido pelo participante e/ou sua comunidade em decorrência de sua 

participação na pesquisa;  

II.5 - consentimento livre e esclarecido - anuência do participante da 

pesquisa e/ou de seu representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), 

dependência, subordinação ou intimidação, após esclarecimento completo e 
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pormenorizado sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios 

previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar;  

II.6 - dano associado ou decorrente da pesquisa - agravo imediato ou 

posterior, direto ou indireto, ao indivíduo ou à coletividade, decorrente da pesquisa;  

II.7 - indenização - cobertura material para reparação a dano, causado pela 

pesquisa ao participante da pesquisa;   

II.8 - instituição proponente de pesquisa - organização, pública ou privada, 

legitimamente constituída e habilitada, à qual o pesquisador responsável está 

vinculado;  

II.9 - instituição coparticipante de pesquisa - organização, pública ou privada, 

legitimamente constituída e habilitada, na qual alguma das fases ou etapas da 

pesquisa se desenvolve;  

II.10 - participante da pesquisa - indivíduo que, de forma esclarecida e 

voluntária, ou sob o esclarecimento e autorização de seu (s) responsável (eis) legal 

(is), aceita ser pesquisado. A participação deve se dar de forma gratuita, 

ressalvadas as pesquisas clínicas de Fase I ou de bioequivalência;   

II.11 - patrocinador - pessoa física ou jurídica, pública ou privada que apoia a 

pesquisa, mediante ações de financiamento, infraestrutura, recursos humanos ou 

apoio institucional;  

II.12 - pesquisa - processo formal e sistemático que visa à produção, ao 

avanço do conhecimento e/ou à obtenção de respostas para problemas mediante 

emprego de método científico;  

II.13 - pesquisa em reprodução humana - pesquisas que se ocupam com o 

funcionamento do aparelho reprodutor, procriação e fatores que afetam a saúde 

reprodutiva de humanos, sendo que nesses estudos serão considerados 

“participantes da pesquisa” todos os que forem afetados pelos procedimentos dela;  

II.14 - pesquisa envolvendo seres humanos - pesquisa que, individual ou 

coletivamente, tenha como participante o ser humano, em sua totalidade ou partes 
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dele, e o envolva de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, 

informações ou materiais biológicos;  

II.15 - pesquisador - membro da equipe de pesquisa, corresponsável pela 

integridade e bem-estar dos participantes da pesquisa;  

II.16 - pesquisador responsável - pessoa responsável pela coordenação da 

pesquisa e corresponsável pela integridade e bem-estar dos participantes da 

pesquisa;  

II.17 - protocolo de pesquisa - conjunto de documentos contemplando a 

descrição da pesquisa em seus aspectos fundamentais e as informações relativas 

ao participante da pesquisa, à qualificação dos pesquisadores e a todas as 

instâncias responsáveis;  

II.18 - provimento material prévio - compensação material, exclusivamente 

para despesas de transporte e alimentação do participante e seus acompanhantes, 

quando necessário, anterior à participação deste na pesquisa;    

II.19 - relatório final - é aquele apresentado após o encerramento da 

pesquisa, totalizando seus resultados;  

II.20 - relatório parcial - é aquele apresentado durante a pesquisa 

demonstrando fatos relevantes e resultados parciais de seu desenvolvimento;  

II.21 - ressarcimento - compensação material, exclusivamente de despesas 

do participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e 

alimentação;   

II.22 - risco da pesquisa - possibilidade de danos à dimensão física, 

psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer 

pesquisa e dela decorrente;  

II.23 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE - documento no 

qual é explicitado o consentimento livre e esclarecido do participante e/ou de seu 

responsável legal, de forma escrita, devendo conter todas as informações 
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necessárias, em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para o mais 

completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual se propõe participar;  

II.24 - Termo de Assentimento - documento elaborado em linguagem 

acessível para os menores ou para os legalmente incapazes, por meio do qual, após 

os participantes da pesquisa serem devidamente esclarecidos, explicitarão sua 

anuência em participar da pesquisa, sem prejuízo do consentimento de seus 

responsáveis legais; e  

II.25 - vulnerabilidade - estado de pessoas ou grupos que, por quaisquer 

razões ou motivos, tenham a sua capacidade de autodeterminação reduzida ou 

impedida, ou de qualquer forma estejam impedidos de opor resistência, sobretudo 

no que se refere ao consentimento livre e esclarecido.    

III - DOS ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA ENVOLVENDO SERES 

HUMANOS 

 As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender aos fundamentos 

éticos e científicos pertinentes.  

III.1 - A eticidade da pesquisa implica em:  

a) respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, 

reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e 

permanecer, ou não, na pesquisa, por intermédio de manifestação expressa, livre e 

esclarecida;  

b) ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, 

individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo 

de danos e riscos;  

c) garantia de que danos previsíveis serão evitados; e  

d) relevância social da pesquisa, o que garante a igual consideração dos 

interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio-humanitária. 
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III.2 - As pesquisas, em qualquer área do conhecimento envolvendo seres 

humanos, deverão observar as seguintes exigências:  

a) ser adequada aos princípios científicos que a justifiquem e com 

possibilidades concretas de responder a incertezas;  

b) estar fundamentada em fatos científicos, experimentação prévia e/ou 

pressupostos adequados à área específica da pesquisa;  

c) ser realizada somente quando o conhecimento que se pretende obter não 

possa ser obtido por outro meio;  

d) buscar sempre que prevaleçam os benefícios esperados sobre os riscos 

e/ou desconfortos previsíveis;  

e) utilizar os métodos adequados para responder às questões estudadas, 

especificandoos, seja a pesquisa qualitativa, quantitativa ou quali-quantitativa;  

 f) se houver necessidade de distribuição aleatória dos participantes da 

pesquisa em grupos experimentais e de controle, assegurar que, a priori, não seja 

possível estabelecer as vantagens de um procedimento sobre outro, mediante 

revisão de literatura, métodos observacionais ou métodos que não envolvam seres 

humanos; 

 g) obter consentimento livre e esclarecido do participante da pesquisa e/ou 

seu representante legal, inclusive nos casos das pesquisas que, por sua natureza, 

impliquem justificadamente, em consentimento a posteriori;  

h) contar com os recursos humanos e materiais necessários que garantam o 

bem-estar do participante da pesquisa, devendo o(s) pesquisador(es) possuir(em) 

capacidade profissional adequada para desenvolver sua função no projeto proposto;  

i) prever procedimentos que assegurem a confidencialidade e a privacidade, 

a proteção da imagem e a não estigmatização dos participantes da pesquisa, 

garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das 

comunidades, inclusive em termos de autoestima, de prestígio e/ou de aspectos 

econômico-financeiros;  
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j) ser desenvolvida preferencialmente em indivíduos com autonomia plena. 

Indivíduos ou grupos vulneráveis não devem ser participantes de pesquisa quando a 

informação desejada possa ser obtida por meio de participantes com plena 

autonomia, a menos que a investigação possa trazer benefícios aos indivíduos ou 

grupos vulneráveis;  

k) respeitar sempre os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, 

como também os hábitos e costumes, quando as pesquisas envolverem 

comunidades;  

l) garantir que as pesquisas em comunidades, sempre que possível, traduzir-

se-ão em benefícios cujos efeitos continuem a se fazer sentir após sua conclusão. 

Quando, no interesse da comunidade, houver benefício real em incentivar ou 

estimular mudanças de costumes ou comportamentos, o protocolo de pesquisa deve 

incluir, sempre que possível, disposições para comunicar tal benefício às pessoas 

e/ou comunidades;  

m) comunicar às autoridades competentes, bem como aos órgãos 

legitimados pelo Controle Social, os resultados e/ou achados da pesquisa, sempre 

que estes puderem contribuir para a melhoria das condições de vida da coletividade, 

preservando, porém, a imagem e assegurando que os participantes da pesquisa não 

sejam estigmatizados;  

n) assegurar aos participantes da pesquisa os benefícios resultantes do 

projeto, seja em termos de retorno social, acesso aos procedimentos, produtos ou 

agentes da pesquisa;   

o) assegurar aos participantes da pesquisa as condições de 

acompanhamento, tratamento, assistência integral e orientação, conforme o caso, 

enquanto necessário, inclusive nas pesquisas de rastreamento;   

p) comprovar, nas pesquisas conduzidas no exterior ou com cooperação 

estrangeira, os compromissos e as vantagens, para os participantes das pesquisas e 

para o Brasil, decorrentes de sua realização. Nestes casos deve ser identificado o 

pesquisador e a instituição nacional, responsáveis pela pesquisa no Brasil. Os 

estudos patrocinados no exterior também deverão responder às necessidades de 
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transferência de conhecimento e tecnologia para a equipe brasileira, quando 

aplicável e, ainda, no caso do desenvolvimento de novas drogas, se comprovadas 

sua segurança e eficácia, é obrigatório seu registro no Brasil;  

q) utilizar o material e os dados obtidos na pesquisa exclusivamente para a 

finalidade prevista no seu protocolo, ou conforme o consentimento do participante;   

r) levar em conta, nas pesquisas realizadas em mulheres em idade fértil ou 

em mulheres grávidas, a avaliação de riscos e benefícios e as eventuais 

interferências sobre a fertilidade, a gravidez, o embrião ou o feto, o trabalho de 

parto, o puerpério, a lactação e o recém-nascido;  

s) considerar que as pesquisas em mulheres grávidas devem ser precedidas 

de pesquisas em mulheres fora do período gestacional, exceto quando a gravidez 

for o objeto fundamental da pesquisa;  

t) garantir, para mulheres que se declarem expressamente isentas de risco 

de gravidez, quer por não exercerem práticas sexuais ou por as exercerem de forma 

não reprodutiva, o direito de participarem de pesquisas sem o uso obrigatório de 

contraceptivos; e  

u) ser descontinuada somente após análise e manifestação, por parte do 

Sistema CEP/CONEP/CNS/MS que a aprovou, das razões dessa descontinuidade, a 

não ser em casos de justificada urgência em benefício de seus participantes.   

III.3 - As pesquisas que utilizam metodologias experimentais na área 

biomédica, envolvendo seres humanos, além do preconizado no item III.2, deverão 

ainda:   

a) estar fundamentadas na experimentação prévia, realizada em 

laboratórios, utilizandose animais ou outros modelos experimentais e comprovação 

científica, quando pertinente;  

b) ter plenamente justificadas, quando for o caso, a utilização de placebo, 

em termos de não maleficência e de necessidade metodológica, sendo que os 

benefícios, riscos, dificuldades e efetividade de um novo método terapêutico devem 
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ser testados, comparando-o com os melhores métodos profiláticos, diagnósticos e 

terapêuticos atuais. Isso não exclui o uso de placebo ou nenhum tratamento em 

estudos nos quais não existam métodos provados de profilaxia, diagnóstico ou 

tratamento;   

c) utilizar o material biológico e os dados obtidos na pesquisa exclusivamente 

para a finalidade prevista no seu protocolo, ou conforme o consentimento dado pelo 

participante da pesquisa; e  

d) assegurar a todos os participantes ao final do estudo, por parte do 

patrocinador, acesso gratuito e por tempo indeterminado, aos melhores métodos 

profiláticos, diagnósticos e terapêuticos que se demonstraram eficazes:  

d.1) o acesso também será garantido no intervalo entre o término da 

participação individual e o final do estudo, podendo, nesse caso, esta garantia ser 

dada por meio de estudo de extensão, de acordo com análise devidamente 

justificada do médico assistente do participante.   

IV – DO PROCESSO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe 

com consentimento livre e esclarecido dos participantes, indivíduos ou grupos que, 

por si e/ou por seus representantes legais, manifestem a sua anuência à 

participação na pesquisa.  

Entende-se por Processo de Consentimento Livre e Esclarecido todas as 

etapas a serem necessariamente observadas para que o convidado a participar de 

uma pesquisa possa se manifestar, de forma autônoma, consciente, livre e 

esclarecida.   

IV.1 - A etapa inicial do Processo de Consentimento Livre e Esclarecido é a 

do esclarecimento ao convidado a participar da pesquisa, ocasião em que o 

pesquisador, ou pessoa por ele delegada e sob sua responsabilidade, deverá:  
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a) buscar o momento, condição e local mais adequados para que o 

esclarecimento seja efetuado, considerando, para isso, as peculiaridades do 

convidado a participar da pesquisa e sua privacidade;  

b) prestar informações em linguagem clara e acessível, utilizando-se das 

estratégias mais apropriadas à cultura, faixa etária, condição socioeconômica e 

autonomia dos convidados a participar da pesquisa; e  

c) conceder o tempo adequado para que o convidado a participar da 

pesquisa possa refletir, consultando, se necessário, seus familiares ou outras 

pessoas que possam ajudá-los na tomada de decisão livre e esclarecida.   

IV.2 - Superada a etapa inicial de esclarecimento, o pesquisador 

responsável, ou pessoa por ele delegada, deverá apresentar, ao convidado para 

participar da pesquisa, ou a seu representante legal, o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido para que seja lido e compreendido, antes da concessão do seu 

consentimento livre e esclarecido.  

IV.3 -  O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deverá conter, 

obrigatoriamente:  

a) justificativa, os objetivos e os procedimentos que serão utilizados na 

pesquisa, com o detalhamento dos métodos a serem utilizados, informando a 

possibilidade de inclusão em grupo controle ou experimental, quando aplicável;  

b) explicitação dos possíveis desconfortos e riscos decorrentes da 

participação na pesquisa, além dos benefícios esperados dessa participação e 

apresentação das providências e cautelas a serem empregadas para evitar e/ou 

reduzir efeitos e condições adversas que possam causar dano, considerando 

características e contexto do participante da pesquisa;   

c) esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que 

terão direito os participantes da pesquisa, inclusive considerando benefícios e 

acompanhamentos posteriores ao encerramento e/ ou a interrupção da pesquisa;  
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d) garantia de plena liberdade ao participante da pesquisa, de recusar-se a 

participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem 

penalização alguma;   

e) garantia de manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da 

pesquisa durante todas as fases da pesquisa;  

f) garantia de que o participante da pesquisa receberá uma via do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido;   

g) explicitação da garantia de ressarcimento e como serão cobertas as 

despesas tidas pelos participantes da pesquisa e dela decorrentes; e  

h) explicitação da garantia de indenização diante de eventuais danos 

decorrentes da pesquisa.  

IV.4 - O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido nas pesquisas que 

utilizam metodologias experimentais na área biomédica, envolvendo seres humanos, 

além do previsto no item IV.3 supra, deve observar, obrigatoriamente, o seguinte:   

a) explicitar, quando pertinente, os métodos terapêuticos alternativos 

existentes;   

b) esclarecer, quando pertinente, sobre a possibilidade de inclusão do 

participante em grupo controle ou placebo, explicitando, claramente, o significado 

dessa possibilidade; e  

c) não exigir do participante da pesquisa, sob qualquer argumento, renúncia 

ao direito à indenização por dano. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

não deve conter ressalva que afaste essa responsabilidade ou que implique ao 

participante da pesquisa abrir mão de seus direitos, incluindo o direito de procurar 

obter indenização por danos eventuais.  

IV.5 - O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deverá, ainda:   
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a) conter declaração do pesquisador responsável que expresse o 

cumprimento das exigências contidas nos itens IV. 3 e IV.4, este último se 

pertinente;   

b) ser adaptado, pelo pesquisador responsável, nas pesquisas com 

cooperação estrangeira concebidas em âmbito internacional, às normas éticas e à 

cultura local, sempre com linguagem clara e acessível a todos e, em especial, aos 

participantes da pesquisa, tomando o especial cuidado para que seja de fácil leitura 

e compreensão;   

c) ser aprovado pelo CEP perante o qual o projeto foi apresentado e pela 

CONEP, quando pertinente; e   

d) ser elaborado em duas vias, rubricadas em todas as suas páginas e 

assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da pesquisa, ou por seu 

representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, ou pela (s) pessoa 

(s) por ele delegada (s), devendo as páginas de assinaturas estar na mesma folha. 

Em ambas as vias deverão constar o endereço e contato telefônico ou outro, dos 

responsáveis pela pesquisa e do CEP local e da CONEP, quando pertinente.  

IV.6 - Nos casos de restrição da liberdade ou do esclarecimento necessários 

para o adequado consentimento, deve-se, também, observar:   

a) em pesquisas cujos convidados sejam crianças, adolescentes, pessoas 

com transtorno ou doença mental ou em situação de substancial diminuição em sua 

capacidade de decisão, deverá haver justificativa clara de sua escolha, especificada 

no protocolo e aprovada pelo CEP, e pela CONEP, quando pertinente. Nestes casos 

deverão ser cumpridas as etapas do esclarecimento e do consentimento livre e 

esclarecido, por meio dos representantes legais dos convidados a participar da 

pesquisa, preservado o direito de informação destes, no limite de sua capacidade;  

b) a liberdade do consentimento deverá ser particularmente garantida para 

aqueles participantes de pesquisa que, embora plenamente capazes, estejam 

expostos a condicionamentos específicos, ou à influência de autoridade, 

caracterizando situações passíveis de limitação da autonomia, como estudantes, 

militares, empregados, presidiários e internos em centros de readaptação, em 
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casas-abrigo, asilos, associações religiosas e semelhantes, assegurando-lhes inteira 

liberdade de participar, ou não, da pesquisa, sem quaisquer represálias;   

c) as pesquisas em pessoas com o diagnóstico de morte encefálica deverão 

atender aos seguintes requisitos:  

c.1) documento comprobatório da morte encefálica;   

c.2) consentimento explícito, diretiva antecipada da vontade da pessoa, ou 

consentimento dos familiares e/ou do representante legal;    

c.3) respeito à dignidade do ser humano;   

c.4) inexistência de ônus econômico-financeiro adicional à família;   

c.5) inexistência de prejuízo para outros pacientes aguardando internação ou 

tratamento; e  

c.6) possibilidade de obter conhecimento científico relevante, ou novo, que 

não possa ser obtido de outra maneira;  

d) que haja um canal de comunicação oficial do governo, que esclareça as 

dúvidas de forma acessível aos envolvidos nos projetos de pesquisa, igualmente, 

para os casos de diagnóstico com morte encefálica; e   

e) em comunidades cuja cultura grupal reconheça a autoridade do líder ou 

do coletivo sobre o indivíduo, a obtenção da autorização para a pesquisa deve 

respeitar tal particularidade, sem prejuízo do consentimento individual, quando 

possível e desejável. Quando a legislação brasileira dispuser sobre competência de 

órgãos governamentais, a exemplo da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, no 

caso de comunidades indígenas, na tutela de tais comunidades, tais instâncias 

devem autorizar a pesquisa antecipadamente.  

IV.7 - Na pesquisa que dependa de restrição de informações aos seus 

participantes, tal fato deverá ser devidamente explicitado e justificado pelo 

pesquisador responsável ao Sistema CEP/CONEP. Os dados obtidos a partir dos 
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participantes da pesquisa não poderão ser usados para outros fins além dos 

previstos no protocolo e/ou no consentimento livre e esclarecido.  

IV.8 -  Nos casos em que seja inviável a obtenção do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido ou que esta obtenção signifique riscos 

substanciais à privacidade e confidencialidade dos dados do participante ou aos 

vínculos de confiança entre pesquisador e pesquisado, a dispensa do TCLE deve 

ser justificadamente solicitada pelo pesquisador responsável ao Sistema 

CEP/CONEP, para apreciação, sem prejuízo do posterior processo de 

esclarecimento.  

V – DOS RISCOS E BENEFÍCIOS  

Toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações 

variados. Quanto maiores e mais evidentes os riscos, maiores devem ser os 

cuidados para minimizá-los e a proteção oferecida pelo Sistema CEP/CONEP aos 

participantes. Devem ser analisadas possibilidades de danos imediatos ou 

posteriores, no plano individual ou coletivo.  A análise de risco é componente 

imprescindível à análise ética, dela decorrendo o plano de monitoramento que deve 

ser oferecido pelo Sistema CEP/CONEP em cada caso específico.   

V.1 - As pesquisas envolvendo seres humanos serão admissíveis quando:   

a) o risco se justifique pelo benefício esperado; e  

b) no caso de pesquisas experimentais da área da saúde, o benefício seja 

maior, ou, no mínimo, igual às alternativas já estabelecidas para a prevenção, o 

diagnóstico e o tratamento.  

V.2 - São admissíveis pesquisas cujos benefícios a seus participantes forem 

exclusivamente indiretos, desde que consideradas as dimensões física, psíquica, 

moral, intelectual, social, cultural ou espiritual desses.  

V.3 - O pesquisador responsável, ao perceber qualquer risco ou danos 

significativos ao participante da pesquisa, previstos, ou não, no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, deve comunicar o fato, imediatamente, ao 
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Sistema CEP/CONEP, e avaliar, em caráter emergencial, a necessidade de adequar 

ou suspender o estudo.  

V.4 - Nas pesquisas na área da saúde, tão logo constatada a superioridade 

significativa de uma intervenção sobre outra (s) comparativa (s), o pesquisador 

deverá avaliar a necessidade de adequar ou suspender o estudo em curso, visando 

oferecer a todos os benefícios do melhor regime.  

V.5 - O Sistema CEP/CONEP deverá ser informado de todos os fatos 

relevantes que alterem o curso normal dos estudos por ele aprovados e, 

especificamente, nas pesquisas na área da saúde, dos efeitos adversos e da 

superioridade significativa de uma intervenção sobre outra ou outras comparativas.  

V.6 - O pesquisador, o patrocinador e as instituições e/ou organizações 

envolvidas nas diferentes fases da pesquisa devem proporcionar assistência 

imediata, nos termos do item II.3, bem como responsabilizarem-se pela assistência 

integral aos participantes da pesquisa no que se refere às complicações e danos 

decorrentes da pesquisa.  

V.7 - Os participantes da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano 

resultante de sua participação na pesquisa, previsto ou não no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, têm direito à indenização, por parte do 

pesquisador, do patrocinador e das instituições envolvidas nas diferentes fases da 

pesquisa.  

VI – DO PROTOCOLO DE PESQUISA  

O protocolo a ser submetido à revisão ética somente será apreciado se for 

apresentada toda documentação solicitada pelo Sistema CEP/CONEP, considerada 

a natureza e as especificidades de cada pesquisa. A Plataforma BRASIL é o sistema 

oficial de lançamento de pesquisas para análise e monitoramento do Sistema 

CEP/CONEP.  

VII – DO SISTEMA CEP/CONEP  
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É integrado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - 

CONEP/CNS/MS do Conselho Nacional de Saúde e pelos Comitês de Ética em 

Pesquisa – CEP - compondo um sistema que utiliza mecanismos, ferramentas e 

instrumentos próprios de inter-relação, num trabalho cooperativo que visa, 

especialmente, à proteção dos participantes de pesquisa do Brasil, de forma 

coordenada e descentralizada por meio de um processo de acreditação.  

VII.1 - Pesquisas envolvendo seres humanos devem ser submetidas à 

apreciação do Sistema CEP/CONEP, que, ao analisar e decidir, se torna 

corresponsável por garantir a proteção dos participantes.  

VII.2 - Os CEP são colegiados interdisciplinares e independentes, de 

relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criados para 

defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e 

dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões 

éticos:  

VII.2.1 - as instituições e/ou organizações nas quais se realizem pesquisas 

envolvendo seres humanos podem constituir um ou mais de um Comitê de Ética em 

Pesquisa – CEP, conforme suas necessidades e atendendo aos critérios normativos; 

e  

VII.2.2 - na inexistência de um CEP na instituição proponente ou em caso de 

pesquisador sem vínculo institucional, caberá à CONEP a indicação de um CEP 

para proceder à análise da pesquisa dentre aqueles que apresentem melhores 

condições para monitorá-la.  

VII.3 - A CONEP é uma instância colegiada, de natureza consultiva, 

deliberativa, normativa, educativa e independente, vinculada ao Conselho Nacional 

de Saúde/MS.  

VII.4 - A revisão ética dos projetos de pesquisa envolvendo seres humanos 

deverá ser associada à sua análise científica.   

VII.5 - Os membros integrantes do Sistema CEP/CONEP deverão ter, no 

exercício de suas funções, total independência na tomada das decisões, mantendo 
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em caráter estritamente confidencial, as informações conhecidas. Desse modo, não 

podem sofrer qualquer tipo de pressão por parte de superiores hierárquicos ou pelos 

interessados em determinada pesquisa. Devem isentar-se da tomada de decisões 

quando envolvidos na pesquisa em análise.   

VII.6 - Os membros dos CEP e da CONEP não poderão ser remunerados no 

desempenho de sua tarefa, podendo, apenas, receber ressarcimento de despesas 

efetuadas com transporte, hospedagem e alimentação, sendo imprescindível que 

sejam dispensados, nos horários de seu trabalho nos CEP, ou na CONEP, de outras 

obrigações nas instituições e/ou organizações às quais prestam serviço, dado o 

caráter de relevância pública da função.   

VIII – DOS COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) ATRIBUIÇÕES:  

VIII.1 - avaliar protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, com 

prioridade nos temas de relevância pública e de interesse estratégico da agenda de 

prioridades do SUS, com base nos indicadores epidemiológicos, emitindo parecer, 

devidamente justificado, sempre orientado, dentre outros, pelos princípios da 

impessoalidade, transparência, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, dentro 

dos prazos estabelecidos em norma operacional, evitando redundâncias que 

resultem em morosidade na análise;  

VIII.2 - desempenhar papel consultivo e educativo em questões de ética; e  

VIII.3 - elaborar seu Regimento Interno.  

IX – DA COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA (CONEP) 

ATRIBUIÇÕES: 

IX.1 - examinar os aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, 

como também a adequação e atualização das normas atinentes, podendo, para 

tanto, consultar a sociedade, sempre que julgar necessário;  

IX.2 - estimular a participação popular nas iniciativas de Controle Social das 

Pesquisas com Seres Humanos, além da criação de CEP institucionais e de outras 
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instâncias, sempre que tal criação possa significar o fortalecimento da proteção de 

participantes de pesquisa no Brasil;   

IX.3 - registrar e supervisionar o funcionamento e cancelar o registro dos 

CEP que compõem o Sistema CEP/CONEP;   

IX.4 - analisar os protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, 

emitindo parecer, devidamente justificado, sempre orientado, dentre outros, pelos 

princípios da impessoalidade, transparência, razoabilidade, proporcionalidade e 

eficiência, dentro dos prazos estabelecidos em norma operacional, evitando 

redundâncias que resultem em morosidade na análise;  

1. genética humana, quando o projeto envolver:  

1.1. envio para o exterior de material genético ou qualquer material biológico 

humano para obtenção de material genético, salvo nos casos em que houver 

cooperação com o Governo Brasileiro;   

1.2. armazenamento de material biológico ou dados genéticos humanos no 

exterior e no País, quando de forma conveniada com instituições estrangeiras ou em 

instituições comerciais;  

1.3. alterações da estrutura genética de células humanas para utilização in 

vivo;  

1.4. pesquisas na área da genética da reprodução humana (reprogenética);  

1.5. pesquisas em genética do comportamento; e  

1.6. pesquisas nas quais esteja prevista a dissociação irreversível dos dados 

dos participantes de pesquisa;   

2. reprodução humana: pesquisas que se ocupam com o funcionamento do 

aparelho reprodutor, procriação e fatores que afetam a saúde reprodutiva de 

humanos, sendo que nessas pesquisas serão considerados “participantes da 

pesquisa” todos os que forem afetados pelos procedimentos delas.  Caberá análise 

da CONEP quando o projeto envolver:  
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2.1. reprodução assistida;   

2.2. manipulação de gametas, pré-embriões, embriões e feto; e  

2.3. medicina fetal, quando envolver procedimentos invasivos;  

3. equipamentos e dispositivos terapêuticos, novos ou não registrados no 

País;   

4. novos procedimentos terapêuticos invasivos;  

5. estudos com populações indígenas;   

6. projetos de pesquisa que envolvam organismos geneticamente 

modificados (OGM), células-tronco embrionárias e organismos que representem alto 

risco coletivo, incluindo organismos relacionados a eles, nos âmbitos de: 

experimentação, construção, cultivo, manipulação, transporte, transferência, 

importação, exportação, armazenamento, liberação no meio ambiente e descarte;   

7. protocolos de constituição e funcionamento de biobancos para fins de 

pesquisa;  

8. pesquisas com coordenação e/ou patrocínio originados fora do Brasil, 

excetuadas aquelas com copatrocínio do Governo Brasileiro; e  

9. projetos que, a critério do CEP e devidamente justificados, sejam julgados 

merecedores de análise pela CONEP;  

IX.5 - fortalecer a participação dos CEP por meio de um processo contínuo 

de capacitação, qualificação e acreditação;  

IX.6 - coordenar o processo de acreditação dos CEP, credenciando-os de 

acordo com níveis de competência que lhes possibilitem ser delegadas 

responsabilidades originárias da CONEP;  

IX.7 - analisar e monitorar, direta ou indiretamente, no prazo estipulado em 

normativa, os protocolos de pesquisa que envolvam necessidade de maior proteção 

em relação aos seus participantes, em especial os riscos envolvidos. Deve, nesse 



81 

 

escopo, ser considerado sempre em primeiro plano o indivíduo e, de forma 

associada, os interesses nacionais no desenvolvimento cientifico e tecnológico, 

como base para determinação da relevância e oportunidade na realização dessas 

pesquisas;  

IX.8 - analisar e monitorar, direta ou indiretamente, protocolos de pesquisas 

com conflitos de interesse que dificultem ou inviabilizem a justa análise local;   

IX.9 - analisar, justificadamente, qualquer protocolo do Sistema 

CEP/CONEP, sempre que considere pertinente; e   

IX.10 - analisar, em caráter de urgência e com tramitação especial, 

protocolos de pesquisa que sejam de relevante interesse público, tais como os 

protocolos que contribuam para a saúde pública, a justiça e a redução das 

desigualdades sociais e das dependências tecnológicas, mediante solicitação do 

Ministério da Saúde, ou de outro órgão da Administração Pública, ou ainda a critério 

da Plenária da CONEP/CNS.  

X - DO PROCEDIMENTO DE ANÁLISE ÉTICA  

X.1 - DA ANÁLISE ÉTICA DOS CEP DAS COMPETÊNCIAS:   

1. compete ao CEP, após análise, emitir parecer devidamente motivado, no 

qual se apresente de forma clara, objetiva e detalhada, a decisão do colegiado, em 

prazo estipulado em norma operacional;  

2. encaminhar, após análise fundamentada, os protocolos de competência 

da CONEP, observando de forma cuidadosa toda a documentação que deve 

acompanhar esse encaminhamento, conforme norma operacional vigente, incluindo 

a comprovação detalhada de custos e fontes de financiamento necessários para a 

pesquisa;  

3. incumbe, também, aos CEP:  

a) manter a guarda confidencial de todos os dados obtidos na execução de 

sua tarefa e arquivamento do protocolo completo;  
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b) acompanhar o desenvolvimento dos projetos, por meio de relatórios 

semestrais dos pesquisadores e de outras estratégias de monitoramento, de acordo 

com o risco inerente à pesquisa;  

c) o CEP deverá manter em arquivo o projeto, o protocolo e os relatórios 

correspondentes, por um período de 5 anos após o encerramento do estudo, 

podendo esse arquivamento processar-se em meio digital;  

d) receber denúncias de abusos ou notificação sobre fatos adversos que 

possam alterar o curso normal do estudo, decidindo pela continuidade, modificação 

ou suspensão da pesquisa, devendo, se necessário, solicitar a adequação do Termo 

de Consentimento;   

e) requerer a instauração de apuração à direção da instituição e/ou 

organização, ou ao órgão público competente, em caso de conhecimento ou de 

denúncias de irregularidades nas pesquisas envolvendo seres humanos e, havendo 

comprovação, ou se pertinente, comunicar o fato à CONEP e, no que couber, a 

outras instâncias; e  

f) manter comunicação regular e permanente com a CONEP, por meio de 

sua Secretaria Executiva.  

X.2 - DO PROCEDIMENTO  DE  ANÁLISE  ÉTICA  DA CONEP:  

1. compete à CONEP, dentro do prazo a ser estipulado em Norma 

Operacional, emitir parecer devidamente motivado, com análise clara, objetiva e 

detalhada de todos os elementos e documentos do projeto;  

2. compete, também, à CONEP, o monitoramento, direto ou indireto, dos 

protocolos de pesquisa de sua competência; e  

3. aplica-se à CONEP, nas hipóteses em que funciona como CEP, as 

disposições sobre Procedimentos de Análise Ética dos CEP.  

X.3 - DAS DISPOSIÇÕES COMUNS AOS CEP E À CONEP:  
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1. os membros do CEP/CONEP deverão isentar-se da análise e discussão 

do caso, assim como da tomada de decisão, quando envolvidos na pesquisa;  

2. os CEP e a CONEP poderão contar com consultores ad hoc, pessoas 

pertencentes, ou não, à instituição/organização, com a finalidade de fornecer 

subsídios técnicos;  

3. pesquisa que não se faça acompanhar do respectivo protocolo não deve 

ser analisada;  

4. considera-se antiética a pesquisa aprovada que for descontinuada pelo 

pesquisador responsável, sem justificativa previamente aceita pelo CEP ou pela 

CONEP;  

5. a revisão do CEP culminará em seu enquadramento em uma das 

seguintes categorias:  

a) aprovado;  

b) pendente: quando o CEP considera necessária a correção do protocolo 

apresentado, e solicita revisão específica, modificação ou informação relevante, que 

deverá ser atendida em prazo estipulado em norma operacional; e  

c) não aprovado;  

6. o CEP poderá, se entender oportuno e conveniente, no curso da revisão 

ética, solicitar informações, documentos e outros, necessários ao perfeito 

esclarecimento das questões, ficando suspenso o procedimento até a vinda dos 

elementos solicitados;   

7. das decisões de não aprovação caberá recurso ao próprio CEP e/ou à 

CONEP, no prazo de 30 dias, sempre que algum fato novo for apresentado para 

fundamentar a necessidade de uma reanálise;  

8. os CEP e a CONEP deverão determinar o arquivamento do protocolo de 

pesquisa nos casos em que o pesquisador responsável não atender, no prazo 
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assinalado, às solicitações que lhe foram feitas. Poderão ainda considerar o 

protocolo retirado, quando solicitado pelo pesquisador responsável;    

9. uma vez aprovado o projeto, o CEP, ou a CONEP, nas hipóteses em que 

atua como CEP ou no exercício de sua competência originária, passa a ser 

corresponsável no que se refere aos aspectos éticos da pesquisa; e   

10. consideram-se autorizados para execução os projetos aprovados pelos 

CEP, ou pela CONEP, nas hipóteses em que atua originariamente como CEP ou no 

exercício de suas competências.   

XI – DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL  

XI.1 - A responsabilidade do pesquisador é indelegável e indeclinável e 

compreende os aspectos éticos e legais.  

XI.2 - Cabe ao pesquisador:  

a) apresentar o protocolo devidamente instruído ao CEP ou à CONEP, 

aguardando a decisão de aprovação ética, antes de iniciar a pesquisa;  

b) elaborar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido;  

c) desenvolver o projeto conforme delineado;  

d) elaborar e apresentar os relatórios parciais e final;  

e) apresentar dados solicitados pelo CEP ou pela CONEP a qualquer 

momento;  

f) manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda 

e responsabilidade, por um período de 5 anos após o término da pesquisa;   

g) encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com os devidos 

créditos aos pesquisadores associados e ao pessoal técnico integrante do projeto; e  

h) justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção 

do projeto ou a não publicação dos resultados.  
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XII - OUTRAS DISPOSIÇÕES  

XII.1 - Cada área temática de investigação e cada modalidade de pesquisa, 

além de respeitar os dispositivos desta Resolução, deve cumprir as exigências 

setoriais e regulamentações específicas.   

XII.2 - As agências de fomento à pesquisa e o corpo editorial das revistas 

científicas deverão exigir documentação comprobatória de aprovação do projeto pelo 

Sistema CEP/CONEP.  

XII.3 - A presente Resolução, por sua própria natureza, demanda revisões 

periódicas, conforme necessidades das áreas ética, científica e tecnológica.   

 XIII - DAS RESOLUÇÕES E DAS NORMAS ESPECÍFICAS  

XIII.1 - O procedimento de avaliação dos protocolos de pesquisa, bem como 

os aspectos específicos do registro, como concessão, renovação ou cancelamento 

e, também, da acreditação de Comitês de Ética em Pesquisa serão regulamentados 

por Resolução do Conselho Nacional de Saúde.  

XIII.2 - O processo de acreditação dos Comitês de Ética em Pesquisa que 

compõem o Sistema CEP/CONEP será tratado em Resolução do CNS.  

XIII.3 - As especificidades éticas das pesquisas nas ciências sociais e 

humanas e de outras que se utilizam de metodologias próprias dessas áreas serão 

contempladas em resolução complementar, dadas suas particularidades.  

XIII.4 - As especificidades éticas das pesquisas de interesse estratégico para 

o SUS serão contempladas em Resolução complementar específica.  

XIII.5 - Os aspectos procedimentais e administrativos do Sistema 

CEP/CONEP serão tratados em Norma Operacional do CNS.  

XIII.6 - A tipificação e gradação do risco nas diferentes metodologias de 

pesquisa serão definidas em norma própria, pelo Conselho Nacional de Saúde.  

XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
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Ficam revogadas as Resoluções CNS Nos 196/96, 303/2000 e 404/2008.  

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA 

Presidente do Conselho Nacional de Saúde 

Homologo a Resolução CNS No 466, de 12 de dezembro de 2012, nos 

termos do Decreto de Delegação de Competência de 12 de novembro de 1991. 

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA 

Ministro de Estado da Saúde. 

Publicada no DOU nº 12 – quinta-feira, 13 de junho de 2013 – Seção 1 – 

Página 59.  
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ANEXO B – Lei do Exercício Profissional de Enfermagem 

 

LEI Nº 7.498, DE 25 DE JUNHO DE 1986. 

 

Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras 

providências   

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,   

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:   

Art. 1º - É livre o exercício da Enfermagem em todo o território nacional, 

observadas as disposições desta Lei.   

Art. 2º - A Enfermagem e suas atividades Auxiliares somente podem ser 

exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de 

Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício.   

Parágrafo único - A Enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, 

pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, 

respeitados os respectivos graus de habilitação.   

Art. 3º - O planejamento e a programação das instituições e serviços de 

saúde incluem planejamento e programação de Enfermagem.   

Art. 4º - A programação de Enfermagem inclui a prescrição da assistência de 

Enfermagem.   

Art. 5º - (vetado)   

§ 1º - (vetado)   

§ 2º - (vetado)   

Art. 6º - São enfermeiros:   
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I - o titular do diploma de enfermeiro conferido por instituição de ensino, nos 

termos da lei;   

II - o titular do diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeira 

obstétrica, conferidos nos termos da lei;    

III - o titular do diploma ou certificado de Enfermeira e a titular do diploma ou 

certificado de Enfermeira Obstétrica ou de Obstetriz, ou equivalente, conferido por 

escola estrangeira segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de 

intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de Enfermeiro, de 

Enfermeira Obstétrica ou de Obstetriz;   

IV - aqueles que, não abrangidos pelos incisos anteriores, obtiverem título de 

Enfermeiro conforme o disposto na alínea "d" do Art. 3º. do Decreto nº 50.387, de 28 

de março de 1961.   

Art. 7º. São técnicos de Enfermagem:   

I - o titular do diploma ou do certificado de Técnico de Enfermagem, 

expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente;   

II - o titular do diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou 

curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou 

revalidado no Brasil como diploma de Técnico de Enfermagem.   

Art. 8º - São Auxiliares de Enfermagem:   

I - o titular do certificado de Auxiliar de Enfermagem conferido por instituição 

de ensino, nos termos da Lei e registrado no órgão competente;   

II - o titular do diploma a que se refere a Lei nº 2.822, de 14 de junho de 

1956;   

III - o titular do diploma ou certificado a que se refere o inciso III do Art. 2º. 

da Lei nº 2.604, de 17 de setembro de 1955, expedido até a publicação da Lei nº 

4.024, de 20 de dezembro de 1961;   
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IV - o titular de certificado de Enfermeiro Prático ou Prático de Enfermagem, 

expedido até 1964 pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, 

do Ministério da Saúde, ou por órgão congênere da Secretaria de Saúde nas 

Unidades da Federação, nos termos do Decreto-lei nº 23.774, de 22 de janeiro de 

1934, do Decreto-lei nº 8.778, de 22 de janeiro de 1946, e da Lei nº 3.640, de 10 de 

outubro de 1959;   

V - o pessoal enquadrado como Auxiliar de Enfermagem, nos termos do 

Decreto-lei nº 299, de 28 de fevereiro de 1967;    

VI - o titular do diploma ou certificado conferido por escola ou curso 

estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio 

cultural ou revalidado no Brasil como certificado de Auxiliar de Enfermagem.   

Art. 9º - São Parteiras:   

I - a titular de certificado previsto no Art. 1º do Decreto-lei nº 8.778, de 22 de 

janeiro de 1964, observado o disposto na Lei nº 3.640, de 10 de outubro de 1959;   

II - a titular do diploma ou certificado de Parteira, ou equivalente, conferido 

por escola ou curso estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de 

intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil, até 2 (dois) anos após a publicação 

desta Lei, como certificado de Parteira.   

Art. 10 - (vetado)   

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 ou 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;   
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c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos 

serviços de assistência de Enfermagem;   

d) - (vetado)   

e) - (vetado)   

f) - (vetado) 

g) - (vetado) 

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 sistemática de infecção hospitalar e de doenças 

transmissíveis em geral; 
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f) prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à 

clientela durante a assistência de Enfermagem; 

g) assistência de Enfermagem à gestante, parturiente e puérpera; 

h) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; 

i) execução do parto sem distorcia; 

j) educação visando à melhoria de saúde da população;   

Parágrafo único - às profissionais referidas no inciso II do Art. 6º desta Lei 

incumbe, ainda:   

a) assistência à parturiente e ao parto normal;   

b) identificação das distorcias obstétricas e tomada de providências até a 

chegada do médico;   

c) realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local, 

quando necessária.   

Art. 12 - O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, 

envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau 

auxiliar, e partipação 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.   
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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.   

Art. 14 - (vetado)   

Art. 15 - As atividades referidas nos arts. 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.   

Art. 16 - (vetado)   

Art. 17 - (vetado)   

Art. 18 - (vetado)   

Parágrafo único - (vetado)   

Art. 19 - (vetado)   

Art. 20 - Os órgãos de pessoal da administração pública direta e indireta, 

federal, estadual, municipal, do Distrito Federal e dos Territórios observarão, no 

provimento de cargos e funções e na contratação de pessoal de Enfermagem, de 

todos os graus, os preceitos desta Lei.   

Parágrafo único - Os órgãos a que se refere este artigo promoverão as 

medidas necessárias à harmonização das situações já existentes com as 

disposições desta Lei, respeitados os direitos adquiridos quanto a vencimentos e 

salários.   



93 

 

Art. 21 - (vetado)   

Art. 22 - (vetado)   

Art. 23 - O pessoal que se encontra executando tarefas de Enfermagem, em 

virtude de carência de recursos humanos de nível médio nesta área, sem possuir 

formação específica regulada em lei, será autorizado, pelo Conselho Federal de 

Enfermagem, a exercer atividades elementares de Enfermagem, observado o 

disposto no Art. 15 desta Lei.   

Parágrafo único - A autorização referida neste artigo, que obedecerá aos 

critérios baixados pelo Conselho Federal de Enfermagem, somente poderá ser 

concedida durante o prazo de 10 (dez) anos, a contar da promulgação desta Lei.   

Art. 24 - (vetado)   

Parágrafo único - (vetado)   

Art. 25 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 120 (cento e 

vinte) dias a contar da data de sua publicação.   

Art. 26 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   

Art. 27 - Revogam-se (vetado) as demais disposições em contrário.   

Brasília, em 25 de junho de 1986, 165º da Independência e 98º da República   

José Sarney   

Almir Pazzianotto Pinto   

Lei nº 7.498, de 25.06.86   

Publicada no DOU de 26.06.86   

Seção I - fls. 9.273 a 9.275  
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