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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº. 008/DEFISE/2012 

 

I. Identificação: O Setor de Fiscalização recebeu solicitação pelo Fale Conosco acerca 

da dúvida se os técnicos de enfermagem podem realizar controle da gestante no pré 

parto e o parto propriamente dito em 27 de novembro de 2012. 

 

II. Histórico: Enfermeira questiona se os técnicos de enfermagem podem realizar controle 

da gestante no pré parto e o parto já que, os enfermeiros terão uma reunião junto aos obstetras 

para esclarecer estas dúvidas.  

 

III.  Solicitação: Solicitação de parecer técnico sobre as funções do profissional de nível 

médio em Enfermagem no setor de obstetrícia. 

 

  

Encaminhamentos: A Enfermagem, no Brasil divide-se em três funções 

específicas dentro da categoria: Enfermeira/o, profissional com nível superior; 

Técnico de Enfermagem com formação de nível médio e Auxiliares de 

Enfermagem com formação de nível médio com atividades repetitivas. Na Lei do 

Exercício Profissional Nº 7498/86 estão explícitas as atividades de cada um deste 

profissional. No âmbito interno das instituições de saúde a contratação dos 

profissionais da Enfermagem são de responsabilidade da Gestão, mas sempre 

dentro dos limites de cada categoria profissional e do que a Lei do Exercício 

Profissional preconiza e indica  como legal. A supervisão no âmbito da Unidades 

de Saúde do pessoal da Enfermagem é de responsabilidade da/do Enfermeira/o 

em acordo com a Lei do Exercício Profissional Nº7498/86 em seu  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.” 
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Cabe ao enfermeiro no art 11 desta mesma lei (7.498/1986) realizar entre outras 

atribuições a consulta de enfermagem. Que compreende uma série de ações 

realizadas numa seqüência ordenada, desde a recepção do cliente até a 

avaliação geral de todo o atendimento prestado, pois o enfermeiro coleta 

informações, observa, examina para conhecer, compreender e explicar a situação 

de saúde antes de decidir sobre o diagnóstico de enfermagem e terapêutica do (a) 

enfermeiro (a).  

 

O (a) Enfermeiro (a) Obstétrica tem seu exercício profissional regulamentado pela 

Lei nº 7.498/86, o Decreto-Lei 94.406/87 e Resolução Cofen nº 223 de 03 de 

dezembro de 1999. Nesta legislação é privativo do enfermeiro, entre outras 

funções, 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. Em relação à atenção obstétrica, a enfermeira realiza a prestação 

de assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-

nascido; o acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; execução e 

assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto sem 

distocia. 

 

O Manual Técnico de Pré Natal e Puerpério do Ministério da Saúde em 2006 

trouxe como atribuições do profissional de nível médio da Enfermagem a 

realização de ações educativas para as mulheres e suas famílias; a  verificação 

de peso, a altura e a pressão arterial e anotação dos dados no cartão da gestante 

e aplicação de  vacina antitetânica; já o (a) enfermeiro (a) realiza ações 

educativas para as mulheres e suas famílias; realiza consulta de pré-natal de 

gestação de baixo risco; solicita exames de rotina e orienta tratamento conforme 

protocolo do serviço; encaminha gestantes identificadas como de risco para o 

médico; realiza atividades com grupos de gestantes, grupos de sala de espera 

etc.; realiza visita domiciliar, quando for o caso; fornece o cartão da gestante 

devidamente atualizado a cada consulta; e realiza coleta de exame citopatológico. 

 
  Assim sendo, deve-se: 



 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

Avenida Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

E-mail: coren-sc@coren-sc.org.br – Site: www.corensc.gov.br 

 

Considerando o Código de Ética dos profissionais da Enfermagem, Resolução 

Nº 311 de 12 de maio de 2007. 

Considerando a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem Nº 7498, de 25 de 

junho de 1986 e Decreto Lei Nº 94.406  de 08 de junho de 1987. 

Considerando a Resolução Cofen Nº 223 de 03 de dezembro de 1999. 

Considerando o Manual de Técnico de Pré natal e Puerpério do Ministério da 

Saúde de 2006; 

 

  Esclarece-se em que pesem algumas atividades de Enfermagem possam ser realizadas 

por técnicos ou auxiliares, faz-se necessária, sempre, a orientação e supervisão de um (a) 

profissional enfermeiro (a), ao qual compete privativamente dirigir, planejar, organizar e executar 

os serviços de assistência de Enfermagem. 

 É fato público e notório que a prática de atividade de Enfermagem em obstetrícia no que 

se refere ao controle da gestante no pré parto, parto e puerpério é atividade do (a) profissional 

enfermeiro (a),  conclui-se, pois que é sim, imprescindível, a presença de enfermeiro (a) 

durante todo o período de funcionamento da Unidade de atendimento ao Pré Natal, Parto 

e Puerpério, (grifo nosso) uma vez que, conforme exposto em tais unidades há, em todo 

momento, a prática de atividades de Enfermagem. 

 

  

Florianópolis, 27 de novembro de 2012. 

 

 

 

 

Helga Regina Bresciani 

Coordenação de Fiscalização 

COREN-SC- 29525 


