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APRESENTAÇÃO
PARABÉNS! ESTE É O PASSAPORTE PARA SUA APROVAÇÃO.

A Nova Concursos tem um único propósito: mudar a vida das pessoas. 
Vamos ajudar você a alcançar o tão desejado cargo público. 
Nossos livros são elaborados por professores que atuam na área de Concursos Públicos. Assim a matéria 
é organizada de forma que otimize o tempo do candidato. Afinal corremos contra o tempo, por isso a 
preparação é muito importante. 
Aproveitando, convidamos você para conhecer nossa linha de produtos “Cursos online”, conteúdos 
preparatórios e por edital, ministrados pelos melhores professores do mercado. 
Estar à frente é nosso objetivo, sempre. 
Contamos com índice de aprovação de 87%*. 
O que nos motiva é a busca da excelência. Aumentar este índice é nossa meta. 
Acesse www.novaconcursos.com.br e conheça todos os nossos produtos. 
Oferecemos uma solução completa com foco na sua aprovação, como: apostilas, livros, cursos online, 
questões comentadas e treinamentos com simulados online. 
Desejamos-lhe muito sucesso nesta nova etapa da sua vida! 
Obrigado e bons estudos!

*Índice de aprovação baseado em ferramentas internas de medição.

CURSO ONLINE

PASSO 1
Acesse:
www.novaconcursos.com.br/passaporte

PASSO 2
Digite o código do produto no campo indicado 
no site.
O código encontra-se no verso da capa da 
apostila.
*Utilize sempre os 8 primeiros dígitos.
Ex: JN001-19

PASSO 3
Pronto!
Você já pode acessar os conteúdos online.
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BIOÉTICA E LEGISLAÇÃO DO EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL. 

O código de ética de enfermagem trata as relações 
desse profissional quanto aos seus direitos e deveres em 
aspectos bem amplos como: 

-Das relações com a pessoa, família e coletividade;
-Das relações com os trabalhadores de enfermagem, 

saúde e outros,
-Das relações com as organizações da categoria;
- DAS RELAÇÕES COM AS ORGANIZAÇÕES EMPRE-

GADORAS
-DO SIGILO PROFISSIONAL
-DO ENSINO, DA PESQUISA, E DA PRODUÇÃO TÉC-

NICO-CIENTÍFICA
-DA PUBLICIDADE
-DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
-DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Lei do Exercício Profissional

A Lei do Exercício profissional   salienta as especifici-
dades quanto as classes na área da enfermagem, o que 
cada um pode e deve fazer ou participar dentro de uma 
equipe.

Costuma ser cobrado em concursos ações privativas 
dos profissionais e ações cotidianas onde eles são inse-
ridos na  equipe.

O Decreto 94.406/1987 regulamenta a Lei 7.498/1986 
(Lei do Exercício Profissional

Dispõe sobre a regulamentação do exercício da En-
fermagem 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 Enfer-
magem com jurisdição na área onde ocorre o exercí-
cio.
Parágrafo único. A Enfermagem é exercida privativa-
mente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, 
pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeita-
dos os respectivos graus de habilitação.
Art. 3º – O planejamento e a programação das insti-
tuições e serviços de saúde incluem planejamento e 
programação de Enfermagem.
Art. 4º – A programação de Enfermagem inclui a pres-
crição da assistência de Enfermagem.
Art. 5º – (vetado)
§ 1º (vetado)
§ 2º (vetado)
Art. 6º – São enfermeiros:
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 Enfermei-
ra e a titular do diploma ou certificado de Enfermeira 
Obstétrica ou de Obstetriz, ou equivalente, conferido 
por escola estrangeira segundo as leis do país, regis-
trado 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 ante-
riores, obtiverem título de Enfermeiro conforme o dis-
posto 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 re-
validado no Brasil como diploma de Técnico de Enfer-
magem.
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 se-
tembro de 1955, expedido até a publicação da Lei nº 
4.024, de 20 de dezembro de 1961;
IV – o titular de certificado de Enfermeiro Prático ou 
Prático de Enfermagem, expedido até 1964 pelo Ser-
viço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmá-
cia, 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 Enferma-
gem, nos termos do Decreto-lei nº 299, de 28 de feve-
reiro 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 cultu-
ral ou revalidado no Brasil como certificado de Auxi-
liar de Enfermagem.
Art. 9º – São Parteiras:
I – a titular de certificado previsto no Art. 1º do Decre-
to-lei nº 8.778, de 22 de janeiro de 1946, 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 in-
tercâmbio 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:
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a) direção do órgão de enfermagem integrante da es-
trutura básica da instituição de saúde, pública e priva-
da, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem;
b) organização e direção dos serviços de enfermagem 
e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas 
prestadoras desses serviços;
c) planejamento, organização, coordenação, execução 
e avaliação dos serviços da assistência de enferma-
gem;
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 avalia-
ção da programação de saúde;
b) participação na elaboração, execução e avaliação 
dos planos assistenciais de saúde;
c) prescrição de medicamentos estabelecidos em pro-
gramas de saúde pública e em rotina aprovada pela 
instituição de saúde;
d) participação em projetos de construção ou reforma 
de unidades de internação;
e) prevenção e controle sistemático da infecção hospi-
talar e de doenças transmissíveis em geral;
f) prevenção e controle sistemático de danos que pos-
sam 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 distocia;
j) educação visando à melhoria de saúde da popula-
ção.
Parágrafo único. As profissionais referidas no inciso II 
do art. 6º desta lei incumbe, ainda:
a) assistência à parturiente e ao parto normal;
b) identificação das distocias 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 acompanha-
mento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e 
participação no planejamento da assistência de Enfer-
magem, cabendo-lhe especialmente:
§ 1º Participar da programação da assistência de En-
fermagem;
§ 2º Executar ações assistenciais de Enfermagem, ex-
ceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto 
no Parágrafo único do Art. 11 desta Lei;
§ 3º Participar da orientação e supervisão do trabalho 
de Enfermagem em grau auxiliar;

§ 4º Participar da equipe de saúde.
Art. 13 – O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades 
de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo ser-
viços auxiliares de Enfermagem sob supervisão, bem 
como a participação em nível de execução simples, em 
processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente:
§ 1º Observar, reconhecer e descrever sinais e sinto-
mas;
§ 2º Executar ações de tratamento simples;
§ 3º Prestar cuidados de higiene e conforto ao pacien-
te;
§ 4º 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, públi-
cas e privadas, e em programas de saúde, somente po-
dem 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 pú-
blica direta e indireta, federal, estadual, municipal, do 
Distrito Federal e dos Territórios observarão, no provi-
mento de cargos e funções e na contratação de pes-
soal 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 diposições desta Lei, 
respeitados os direitos adquiridos quanto a vencimen-
tos e salários.
Art. 21 – (vetado)
Art. 22 – (vetado)
Art. 23 – O pessoal que se encontra executando tare-
fas de Enfermagem, em virtude de carência de recur-
sos humanos de nível médio nesta área, sem possuir 
formação específica regulada em lei, será autorizado, 
pelo Conselho Federal de Enfermagem, a exercer ati-
vidades elementares de Enfermagem, observado o dis-
posto 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 conce-
dida 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 pu-
blicação.
Art. 27 – Revogam-se (vetado) as demais disposições 
em contrário.

Brasília, em 25 de junho de 1986, 165º da Indepen-
dência e 98º da República

José Sarney
Almir Pazzianotto Pinto
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Lei nº 7.498, de 25.06.86
publicada no DOU de 26.06.86
Seção I – fls. 9.273 a 9.275

http://novo.portalcofen.gov.br/wp-content/
uploads/2012/03/resolucao_311_anexo.pdf

CÓDIGO DEONTOLÓGICO
(Inserido no Estatuto da OE republicado como ane-
xo pela Lei n.º 111/2009 de 16 de Setembro)

SECÇÃO II
Do código deontológico do enfermeiro

Artigo 78.º 

Princípios gerais 
 - As intervenções de enfermagem são realizadas com 
a preocupação da defesa da liberdade e da dignidade 
da pessoa humana e do enfermeiro.  
 - São valores universais a observar na relação pro-
fissional:  
A igualdade;  
A liberdade responsável, com a capacidade de escolha, 
tendo em atenção o bem comum;  
A verdade e a justiça;  
O altruísmo e a solidariedade;  
A competência e o aperfeiçoamento profissional.  
3 - São princípios orientadores da actividade dos en-
fermeiros:  
A responsabilidade inerente ao papel assumido pe-
rante a sociedade;  
O respeito pelos direitos humanos na relação com os 
clientes;  
A excelência do exercício na profissão em geral e na 
relação com outros profissionais.  

Artigo 79.º 

Dos deveres deontológicos em geral 
O enfermeiro, ao inscrever-se na Ordem, assume o 
dever de:  
Cumprir as normas deontológicas e as leis que regem 
a profissão;  
Responsabilizar-se pelas decisões que toma e pelos ac-
tos que pratica ou delega;  
Proteger e defender a pessoa humana das práticas 
que contrariem a lei, a ética ou o bem comum, sobre-
tudo quando carecidas de indispensável competência 
profissional;  
Ser solidário com a comunidade, de modo especial em 
caso de crise ou catástrofe, actuando sempre de acor-
do com a sua área de competência.  

Artigo 80.º 

Do dever para com a comunidade 
O enfermeiro, sendo responsável para com a comuni-
dade na promoção da saúde e na resposta adequada 
às necessidades em cuidados de enfermagem, assume 
o dever de:  
Conhecer as necessidades da população e da comuni-
dade em que está inserido;  

Participar na orientação da comunidade na busca de 
soluções para os problemas de saúde detectados;  
Colaborar com outros profissionais em programas que 
respondam às necessidades da comunidade.  

Artigo 81.º 

Dos valores humanos 
O enfermeiro, no seu exercício, observa os valores hu-
manos pelos quais se regem o indivíduo e os grupos 
em que este se integra e assume o dever de:  
Cuidar da pessoa sem qualquer discriminação econó-
mica, social, política, étnica, ideológica ou religiosa;  
Salvaguardar os direitos das crianças, protegendo-as 
de qualquer forma de abuso;  
Salvaguardar os direitos da pessoa idosa, promovendo 
a sua independência física, psíquica e social e o auto-
-cuidado, com o objectivo de melhorar a sua qualida-
de de vida;  
Salvaguardar os direitos da pessoa com deficiência e 
colaborar activamente na sua reinserção social;  
Abster-se de juízos de valor sobre o comportamento 
da pessoa assistida e não lhe impor os seus próprios 
crité-rios e valores no âmbito da consciência e da fi-
losofia de vida;  
Respeitar e fazer respeitar as opções políticas, cultu-
rais, morais e religiosas da pessoa e criar condições 
para que ela possa exercer, nestas áreas, os seus di-
reitos.  

Artigo 82.º 
 

Dos direitos à vida e à qualidade de vida  O enfer-
meiro, no respeito do direito da pessoa à vida durante 
todo o ciclo vital, assume o dever de:  
Atribuir à vida de qualquer pessoa igual valor, pelo 
que protege e defende a vida humana em todas as 
circunstâncias;  
Respeitar a integridade bio-psicossocial, cultural e es-
piritual da pessoa;  
Participar nos esforços profissionais para valorizar a 
vida e a qualidade de vida;  
Recusar a participação em qualquer forma de tortura, 
tratamento cruel, desumano ou degradante.  

Artigo 83.º 

Do direito ao cuidado 
O enfermeiro, no respeito do direito ao cuidado na 
saúde ou doença, assume o dever de:  
Co-responsabilizar-se pelo atendimento do indivíduo 
em tempo útil, de forma a não haver atrasos no diag-
nós-tico da doença e respectivo tratamento;  
Orientar o indivíduo para outro profissional de saú-
de mais bem colocado para responder ao problema, 
quando o pedido ultrapasse a sua competência;  
Respeitar e possibilitar ao indivíduo a liberdade de op-
ção de ser cuidado por outro enfermeiro, quando tal 
opção seja viável e não ponha em risco a sua saúde;  
Assegurar a continuidade dos cuidados, registando 
fielmente as observações e intervenções realizadas;  
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Manter-se no seu posto de trabalho enquanto não for 
substituído, quando a sua ausência interferir na conti-
nui-dade de cuidados.  

Artigo 84.º 

Do dever de informação 
No respeito pelo direito à autodeterminação, o enfer-
meiro assume o dever de:  
Informar o indivíduo e a família no que respeita aos 
cuidados de enfermagem;  
Respeitar, defender e promover o direito da pessoa ao 
consentimento informado;  
Atender com responsabilidade e cuidado todo o pedi-
do de informação ou explicação feito pelo indivíduo 
em matéria de cuidados de enfermagem;  
Informar sobre os recursos a que a pessoa pode ter 
acesso, bem como sobre a maneira de os obter.  

Artigo 85.º 

Do dever de sigilo 
O enfermeiro, obrigado a guardar segredo profissional 
sobre o que toma conhecimento no exercício da sua 
profissão, assume o dever de:  
Considerar confidencial toda a informação acerca do 
destinatário de cuidados e da família, qualquer que 
seja a fonte;  
Partilhar a informação pertinente só com aqueles que 
estão implicados no plano terapêutico, usando como 
critérios orientadores o bem-estar, a segurança física, 
emocional e social do indivíduo e família, assim como 
os seus direitos;  
Divulgar informação confidencial acerca do indivíduo 
e família só nas situações previstas na lei, devendo, 
para tal efeito, recorrer a aconselhamento deontoló-
gico e jurídico;  
Manter o anonimato da pessoa sempre que o seu caso 
for usado em situações de ensino, investigação ou 
con-trolo da qualidade de cuidados.  

Artigo 86.º 

Do respeito pela intimidade 
Atendendo aos sentimentos de pudor e interioridade 
inerentes à pessoa, o enfermeiro assume o dever de:  
Respeitar a intimidade da pessoa e protegê-la de inge-
rência na sua vida privada e na da sua família;  
Salvaguardar sempre, no exercício das suas funções e 
na supervisão das tarefas que delega, a privacidade e 
a intimidade da pessoa.  

Artigo 87.º 

Do respeito pelo doente terminal 
O enfermeiro, ao acompanhar o doente nas diferentes 
etapas da fase terminal, assume o dever de:  
Defender e promover o direito do doente à escolha do 
local e das pessoas que deseja que o acompanhem na 
fase terminal da vida;  
Respeitar e fazer respeitar as manifestações de perda 
expressas pelo doente em fase terminal, pela família 
ou pessoas que lhe sejam próximas;  

Respeitar e fazer respeitar o corpo após a morte.  

Artigo 88.º 

Da excelência do exercício 
O enfermeiro procura, em todo o acto profissional, a 
excelência do exercício, assumindo o dever de:  
Analisar regularmente o trabalho efectuado e reco-
nhecer eventuais falhas que mereçam mudança de 
atitude;  
Procurar adequar as normas de qualidade dos cuida-
dos às necessidades concretas da pessoa;  
Manter a actualização contínua dos seus conhecimen-
tos e utilizar de forma competente as tecnologias, sem 
esquecer a formação permanente e aprofundada nas 
ciências humanas;  
Assegurar, por todos os meios ao seu alcance, as con-
dições de trabalho que permitam exercer a profissão 
com dignidade e autonomia, comunicando, através 
das vias competentes, as deficiências que prejudiquem 
a qualidade de cuidados;  
Garantir a qualidade e assegurar a continuidade dos 
cuidados das actividades que delegar, assumindo a 
respon-sabilidade pelos mesmos;  
Abster-se de exercer funções sob influência de subs-
tâncias susceptíveis de produzir perturbação das fa-
culdades físicas ou mentais.  

Artigo 89.º 

Da humanização dos cuidados 
O enfermeiro, sendo responsável pela humanização 
dos cuidados de enfermagem, assume o dever de:  
Dar, quando presta cuidados, atenção à pessoa como 
uma totalidade única, inserida numa família e numa 
comunidade;  
Contribuir para criar o ambiente propício ao desenvol-
vimento das potencialidades da pessoa.  

Artigo 90.º 

Dos deveres para com a profissão 
Consciente de que a sua acção se repercute em toda a 
profissão, o enfermeiro assume o dever de:  
Manter no desempenho das suas actividades, em to-
das as circunstâncias, um padrão de conduta pessoal 
que dignifique a profissão;  
Ser solidário com os outros membros da profissão em 
ordem à elevação do nível profissional;  
Proceder com correcção e urbanidade, abstendo-se de 
qualquer crítica pessoal ou alusão depreciativa a cole-
gas ou a outros profissionais;  
Abster-se de receber benefícios ou gratificações além 
das remunerações a que tenha direito;  
Recusar a participação em actividades publicitárias de 
produtos farmacêuticos e equipamentos técnico-sani-
tários.  

Artigo 91.º 

Dos deveres para com outras profissões 
Como membro da equipa de saúde, o enfermeiro as-
sume o dever de:  
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