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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 012/CT/2019 

 

Assunto: Orientações e consulta de Enfermagem com gestantes e puérperas 

Palavras-chave: Enfermeiro; Técnico de Enfermagem, Gestantes. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Solicito parecer técnico referente ao atendimento/competência do Técnico de Enfermagem no 

atendimento em maternidades: O Técnico de Enfermagem pode auxiliar gestantes e puérperas 

no manejo e orientação sobre amamentação? O Técnico de Enfermagem pode realizar 

consulta de Enfermagem para gestantes e puérperas? 

 

II - Da fundamentação e análise:  

 

A Rede Cegonha é uma Rede de Atenção à Saúde instituída em 2011, por meio da 

portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011. Esta rede visa assegurar à mulher o direito ao 

planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério. A Rede 

Cegonha tem como objetivos a implementação de um novo modelo de atenção à saúde da 

mulher e da criança, reduzir a mortalidade das mães e crianças e dar acolhimento e 

resolutividade a saúde da mulher e saúde infantil no Sistema Único de Saúde (SUS). A Rede 

Cegonha garante às mulheres e às crianças uma assistência humanizada e de qualidade, que 

lhes permite vivenciar a experiência da gravidez, do parto e do nascimento com segurança, 

dignidade e beleza. Não se pode esquecer jamais que dar à luz não é uma doença ou um 

processo patológico, mas uma função fisiológica e natural que constitui uma experiência 

única para a mulher e o (a) parceiro (a) envolvido (a) (BRASIL, 2011; COREN PI, 2014). 

Esse manejo resulta de uma abordagem do processo de aleitamento materno, 

segundo as competências clínicas e as habilidades técnicas dos profissionais envolvidos. 

Assim, é possível compreender que esse manejo não se limita às orientações relativas ao 

aleitamento materno, mas abrange um conjunto de técnicas que envolvem a compreensão da 

fisiologia, anatomia, psicologia e técnicas de comunicação (SOUZA, 2013).   
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A prática da amamentação é fortemente influenciada pelo meio onde está inserida 

a nutriz. Para uma amamentação bem-sucedida, a mãe necessita de constante incentivo e 

suporte, não só dos profissionais de saúde, mas da sua família e da comunidade. Não basta 

que ela opte pelo aleitamento materno. Ela deve estar inserida em um ambiente que a apoie na 

sua opção. A opinião e o incentivo das pessoas que cercam a mãe, sobretudo os 

maridos/companheiros, as avós da criança e outras pessoas significativas para a mãe são de 

extrema importância. Além dos pais, os profissionais de saúde devem tentar envolver as 

pessoas que têm uma participação importante no dia-a-dia das mães e das crianças, como as 

avós das crianças, outros parentes etc (BRASIL, 2015).  

Em relação à atuação do Enfermeiro no contexto da Política Nacional de 

Aleitamento Materno, ele deve estar preparado para prevenir, reconhecer e resolver as 

dificuldades na interação nutriz e filho, especialmente no que se refere à amamentação, como 

os obstáculos identificados para que a sua prática seja bem sucedida. Portanto, é preciso ter 

um olhar atento para que essas necessidades da nutriz, durante o aleitamento no período de 

internação hospitalar, sejam precocemente identificadas e resolvidas, evitando o desmame 

precoce ou o início da alimentação complementar quando ainda se faz importante o 

aleitamento exclusivo. Assim, o manejo clínico da amamentação torna-se necessário para 

aprofundar a prática da amamentação e, do mesmo modo, intervir diretamente junto à nutriz 

para que ela seja capaz de prover uma alimentação saudável ao recém nascido (BRASIL, 

2009). 

Considerando a Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986, que regulamenta o exercício 

profissional de Enfermagem, no Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de 

Enfermagem, cabendo-lhe, privativamente, dentre outras ações: 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; j) prescrição da assistência de 

Enfermagem; l) cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida; m) 
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cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base 

científica e capacidade de tomar decisões imediatas;  

A Lei nº 7.498/1986 ainda traz no Art. 12, que o Técnico de Enfermagem exerce 

atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de 

Enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de Enfermagem, 

cabendo-lhe especialmente: a) participar da programação da assistência de Enfermagem; b) 

executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado 

o disposto no parágrafo único do art. 11 desta lei; c) participar da orientação e supervisão do 

trabalho de Enfermagem em grau auxiliar; d) participar da equipe de saúde. 

Ante ao exposto o COREN/SC conclui que: o atendimento na maternidade é 

multidisciplinar, e como tal, a contribuição de todos os profissionais é muito importante, uma 

das condutas inerente ao trabalho multidisciplinar, é o manejo e orientação do aleitamento 

materno para gestantes, puérperas e familiares, logo, o Técnico de Enfermagem tem por 

obrigação participar e contribuir no manejo da amamentação. Em relação a consulta de 

Enfermagem, esta, é privativa do Enfermeiro e não compete ao Técnico de Enfermagem. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 06 de março de 2019. 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

III - Bases da consulta: 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e 

alimentação complementar. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2009. 



   
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

 

Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

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

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

coren-sc@coren-sc.org.br | www.corensc.gov.br 

 

BRASIL. Decreto nº 94.406/87. Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que 

dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e dá outras providências, 1987. Disponível em: < 

http://www.cofen.gov.br/decreto-n-9440687_4173.html>. Acesso em: 05/03/2019.   

 

BRASIL. Lei nº. 7498/86 de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da enfermagem e dá outras providências. Legislação do Exercício Profissional de 

Enfermagem, 1986. Disponível em: < http://www.cofen.gov.br/lei-n-749886-de-25-dejunho-

de-1986_4161.html>.  Acesso em: 05/03/2019. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011, Institui, no âmbito 

do Sistema Único de Saúde - SUS - a Rede Cegonha, 2011. Disponível em: < 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1459_24_06_2011.html>. Acesso em: 

05/03/2019. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar / Ministério 

da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília 

: Ministério da Saúde, 2015. 184 p. : il. – (Cadernos de Atenção Básica ; n. 23). Disponível 

em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_aleitamento_materno_cab23.pdf. 

Acesso em: 05/03/2019.  

 

Souza RMP. Um estudo de caso sobre o manejo clínico da amamentação nas maternidades 

públicas da Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro [dissertação]. Rio de Janeiro 

(RJ): Hospital Universitário Antônio Pedro, Universidade Federal Fluminense; 2013.  

 

http://www.cofen.gov.br/decreto-n-9440687_4173.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1459_24_06_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_aleitamento_materno_cab23.pdf

