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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 060/CT/2019 

 

Assunto: Atribuições da Enfermagem na Coordenação de Grupos de Educação em 

Saúde. 

Palavras-chave: Educação em Saúde; Enfermagem; Coaching. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Sou Enfermeira de ESF, estamos realizando um grupo de emagrecimento com a parceria de 

uma Coaching em emagrecimento, no entanto a parceria foi firmada em 10 encontros. O 

grupo solicitou a permanência dos encontros e eu me disponho a mantê-lo, mas estou na 

dúvida com relação aos limites profissionais (Enfermeiro/Nutricionista), então gostaria de um 

parecer claro sobre as competências do Enfermeiro diante do tema e a competência para tocar 

o grupo, sozinha. O grupo está tendo um resultado muito satisfatório e não gostaria de 

encerrar.   

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

Profissionais que atuam na Atenção Primária em Saúde (APS) têm rotineiramente 

a oportunidade de atuar na abordagem da obesidade, aconselhando sobre nutrição, atividade 

física e esclarecendo dúvidas sobre essas doenças crônicas. Tal atividade profissional é 

considerada indispensável na APS pela Política Nacional de Promoção à Saúde. Ressalta-se a 

importância do aconselhamento em saúde para a promoção de hábitos de vida saudáveis, que 

incluem a necessidade de perda de peso, prática de atividade física e mudança no consumo 

alimentar (BRAGA et al, 2017). 

O Enfermeiro na APS pode estimular a participação comunitária para ações que 

visem à melhoria da qualidade de vida da comunidade, realizar ações de promoção de saúde, 

orientação de alimentação saudável e prevenção do excesso de peso, realizar ações de 

vigilância nutricional, acompanhar as ações dos Técnicos/Auxiliares de Enfermagem e dos 

Agentes Comunitários, realizar consulta de Enfermagem, solicitar exames complementares, 
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aferir os dados antropométricos e peso e altura, avaliar os casos de riscos e quando for 

necessário buscar o apoio especializado, utilizar o serviço de nutrição, o clínico ou outros 

profissionais (BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE, 2009).  

Considerando a Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017, que aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização 

da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 4.2. São atribuições 

específicas dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica: 4.2.1 - Enfermeiro: I - 

Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às equipes e, quando indicado 

ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre 

outras), em todos os ciclos de vida; [...] V - Realizar atividades em grupo e encaminhar, 

quando necessário, usuários a outros serviços, conforme fluxo estabelecido pela rede local.  

Considerando os aspectos legais das atribuições da Enfermagem, dispostas na Lei 

nº 7.498/1986 que regulamenta o exercício profissional: Art. 11- O Enfermeiro exerce todas 

as atividades de Enfermagem, cabendo lhe: I – privativamente: i) consulta de Enfermagem; j) 

prescrição da assistência de Enfermagem; [...] 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; [...] j) educação 

visando à melhoria de saúde da população. 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017:  

(Direito) Art. 1° Exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, 

científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, 

segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. 

(Direito) Art. 4° Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e 

transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos 

e legais da profissão. 

 (Deveres) Art. 45° Prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes 

de imperícia, negligência ou imprudência. 

(Deveres) Art. 48° Prestar assistência de Enfermagem promovendo a qualidade de 

vida à pessoa e família no processo de nascer, viver, morrer e luto. 
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Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

conclui que o Enfermeiro exerce suas atividades com autonomia e tem competência para criar 

e conduzir grupos de educação em saúde com objetivo de sensibilizar as pessoas para 

mudança de hábitos de vida, inclusive o grupo em questão, que trata de mudança de hábitos 

relacionados à alimentação saudável. Salientando que prescrição de dieta é atividade privativa 

do profissional Nutricionista. 

Sugere-se a construção de protocolos e linhas de cuidado para prevenção do 

sobrepeso/obesidade em pessoas eutróficas e Promoção da Saúde da pessoa com 

sobrepeso/obesidade.   

Salientamos ainda, que os grupos de Educação em Saúde são uma das 

metodologias para as práticas assistências individuais e coletivas. Estas ações favorecem o 

aprimoramento de todos os envolvidos, não apenas no aspecto do usuário como também para 

os profissionais de saúde, pois é uma oportunidade de valorização dos saberes e construção de 

novos conhecimentos dos envolvidos.  

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 19 de julho de 2019. 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 22/07/2019. 

 

 

 

 



   
 

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 

 

 

III - Bases de consulta: 

 

BRAGA, V.A.S, et al. Nursing interventions with people with obesity in Primary Health 

Care: an integrative review. Rev Esc Enferm USP. 2017. 

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 09/07/2019. 

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-de-junho-

de-1986_4161.html>. Acesso em 09/07/2019. 

BRASIL. Ministério da Saúde, Portaria nº. 2.436 de 21 de setembro de 2017. Aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização 

da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 2017. Disponível em: < 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html>. Acesso em 

09/07/2019. 

BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE. BVS Atenção Primária em Saúde. Quais orientações 

devem ser dadas ao paciente obeso?, 2009. Disponível em: < https://aps.bvs.br/aps/quais-

orientacoes-devem-ser-dadas-ao-paciente-obeso/>. Acesso em 09/07/2019. 

COFEN. Resolução COFEN nº 564/2017. Aprova o novo Código de Ética dos Profissionais 

de Enfermagem, 2017. Disponível em: <http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-

5642017_59145.html>. Acesso em 09/07/2019. 

 


