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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 029/CT/2017 

 

Assunto: Punção Venosa em Recém Nascidos é privativo do Enfermeiro? 

                               Palavras-chaves: Punções; recém nascidos; Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Sou enfermeira em uma UTI neonatal. Minha dúvida é sobre puncionar veia de RN, se é 

considerado um procedimento privativo do enfermeiro ou não. Ou ainda se a instituição pode 

determinar que seja ou não apenas realizado pelo enfermeiro. 

 

II - Da fundamentação e análise: 

 

O processo de punção venosa possui múltiplas finalidades, dentre as quais se destacam as 

terapias antineoplásicas, farmacológicas, hematológicas, analgésicas, sedativas, reposições 

volêmicas, renal substitutiva, além de controle de parâmetros bioquímicos e eletrolíticos e 

para fins diagnósticos (CAMPOS, 2016). 

O uso dos vasos periféricos no ambiente hospitalar articula a atuação laboral de enfermeiros e 

sua equipe, médicos e farmacêuticos. A releitura da atuação do enfermeiro ao conciliar níveis 

tecnológicos, especificidades, culturas distintas e concepções dos usuários à luz de 

referenciais filosóficos possibilita reflexões para um cuidado integral e para o direcionamento 

da prática da equipe de Enfermagem (CAMPOS, 2016). 

A punção venosa não é somente a execução de uma técnica, ela engloba muito mais que isso, 

como por exemplo, a decisão de escolha do sítio de inserção, as condições clínicas do 

paciente, qual o tipo de artefato a ser utilizado, o que a instituição tem a oferecer e a indicação 

médica. Portanto, é um assunto amplo, do cotidiano assistencial (LIMA, 2009). O enfermeiro 

avalia as necessidades do paciente, planeja e supervisiona os cuidados prestados pela equipe 

de Enfermagem e avalia a evolução do paciente (WILLIG; LEONARDT; TRENTINI, 2006 

In LIMA, 2009). 
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Considerando o Decreto n° 94.406, de 08 de junho de 1987 que Regulamenta a Lei nº 7.498, 

de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o Exercício da Enfermagem, e dá outras 

providências: 

Art. 8º – Ao enfermeiro incumbe: 

I – privativamente: (…)  

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

pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem; 

b) organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e 

auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços; 

c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência 

de Enfermagem; 

i) consulta de Enfermagem; 

f) prescrição da assistência de Enfermagem;  

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

h) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos 

científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas. 

Art. 12 – O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação 

e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no 

planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente: 

§ 1º Participar da programação da assistência de Enfermagem; 

§ 2º Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto 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. 

A mesma lei no Art. 15 define que, as atividades do Técnico de Enfermagem, somente podem 

ser desempenhadas sob orientação e supervisão de Enfermeiro. 

 

Considerando a Resolução COFEN 311/2007 que aprova a Reformulação do Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem em seu Capitulo I Das Relações Profissionais: 
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SEÇÃO I 

DAS RELAÇÕES COM A PESSOA, FAMÍLIA E COLETIVIDADE. 

DIREITOS 

Art. 10 – Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, 

científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e 

coletividade. 

RESPONSABILIDADES E DEVERES 

Art. 12 – Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de Enfermagem livre de danos 

decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. 

Art. 13 – Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente 

aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem. 

Art. 14 – Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da 

pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. 

 

Ante ao exposto, o COREN/SC com base na Lei do exercício profissional e no Código de 

Ética da Profissão considera a Punção Venosa em Recém Nascidos  um procedimento 

complexo e como tal  deve ser realizado privativamente por enfermeiro devido a necessidade 

de avaliação e tomada de decisão imediata. O cuidado de Enfermagem deve ser fomentado 

pela Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) com aplicação do processo de 

Enfermagem por meio de consultas de Enfermagem conforme previsto na Resolução COFEN 

358/2009, e subsidiada pela elaboração de protocolos institucionais, que padronizem os 

cuidados prestados.  

 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2017. 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 
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Revisado pela Direção em 28 de fevereiro de 2017.  

 

III - Bases de consulta: 

 

CAMPOS, Ludimila Brum et al . Experiências de pessoas internadas com o processo de 

punção de veias periféricas. Esc. Anna Nery,  Rio de Janeiro ,  v. 20, n. 3,  e20160078,    

2016 .   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

81452016000300222&lng=en&nrm=iso>. access on  03  Feb.  2017.  Epub June 14, 2016.  

http://dx.doi.org/10.5935/1414-8145.20160078. 

 

COFEN, Lei 7.498/1986 que Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e 

dá outras providências. Disponível em: http://www.cofen.gov.br 

 

COFEN, Resolução 311/2007 que Aprova a Reformulação do Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem. Disponível em: http://se.corens.portalcofen.gov.br/codigo-de-

etica-resolucao-cofen-3112007 Acesso em: 31.01.2017. 

 

LIMA, F. D. A. Escolha do Dispositivo de Cateterização Venosa Periférica. Mestrado em 

Enfermagem. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Programa de Pós Graduação. 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: 

http://livros01.livrosgratis.com.br/cp104441.pdf 

http://dx.doi.org/10.5935/1414-8145.20160078
http://www.cofen.gov.br/

