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RESPOSTA TÉCNICA-Coren/SC Nº. 007/CT/2010 

I. Identificação: Solicitação por meio de e-mail a Enfermeira Fiscal no dia 24 de fevereiro de 2010 e 
enviado à Câmara Técnica do Coren/SC em 25 de fevereiro, refere-se a perfusão extra-
corpórea. 
 

II. Histórico: A Câmara Técnica do Coren/SC recebeu em 25 de janeiro de 2010 solicitação de 
esclarecimentos no tocante à legalidade da atividade de perfusão extra-copórea, por técnico de 
enfermagem, em última fase da Graduação de Enfermagem, após treinamento. 
 

VI. Encaminhamento: Em conformidade com a American Society of Extracorporeal Technologi 
(AmSECT), a prática da perfusão  é definida como o exercício de tarefas de suporte, 
tratamento, mensuração ou suplementação do sistema cardiopulmonar e circulatório dos 
pacientes. Tem se ampliada a utilização a partir do final da década de 70, para cirurgias 
neurológicas, de tumores renais, de traquéia, assistência circulatória, após cirurgia da lesão 
cardíaca, para reaquecimento lento entre outras necessidades. 
Nesta perspectiva,  o perfusionista deve ser um profissional da equipe cirúrgica, com 
conhecimentos básicos da fisiologia circulatória, respiratória, sanguínea e renal e que tenha 
recebido treinamento específico para o desenvolvimento desta função.  
Há critérios estabelecidos para a atividade de perfusionista: 
a) Não há regulamentação desta profissão no país; 
b) Não há órgão regulador, controlador e disciplinador; 
c) O pré-requisito essencial para iniciar a formação profissional, é a posse de certificado de 

conclusão de ensino superior em curso da área da saúde e das ciências biológicas; 
d) A única entidade representativa dos perfusionistas no Brasil é a SBCEC-Sociedade Brasileira 

de Circulação Extracorpórea, a qual confere título de Especialista em circulação 
extracorpórea aos perfusionistas aprovados em exame específico. E que responde por esta 
profissão sob o ponto de vista técnico, científico e profissional (SOUZA e ELIAS, 2010). 
 

Diante do exposto, esclarece-se que, o profissional Enfermeiro, treinado para a atividade de 
perfusionista, seja por Curso credenciado (que só há quatro no país), ou pela equipe de cirúrgia 
cardíaca poderá atuar nesta função. 
Considerando os argumentos acima, este Conselho responde que a atividade de perfusionista 
por Auxiliar e/ou Técnica de Enfermagem configura exercício ilegal da profissão.  

 
 Florianópolis, 01 de março de 2010. 
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Assessora da Câmara Técnica                                                                                                                                            
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