
   
 

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 

 

RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 008/CT/2015 

 

Assunto: necessidade de supervisão de profissional de saúde na administração de 

Noripurum EV 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

“Possuo cobertura do plano de saúde Unimed. Porém, o plano me negou cobertura, 

sob o argumento de que a aplicação do medicamento Norirupum Endovenoso não necessita de 

supervisão direta de profissional de saúde. Por fim, ainda, aduziu, que não há recomendação 

específica na bula para acompanhamento ou intervenção por profissional de saúde. Com base 

no exposto, a minha dúvida é a respeito se o Noripurum com aplicação endovenosa 

necessitaria ou poderia ser aplicado somente por profissionais habilitados como enfermeiro ou 

técnico de enfermagem desde que supervisionado por aquele. Se positivo a resposta, onde 

exatamente poderia encontrar tal exigência, como na lei, pareceres ou qualquer prova nesse 

sentido, a fim de demonstrar o erro ao plano de saúde, e assim conseguir o meu reembolso.”  

 

II- Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

O ferro presente em Noripurum Endovenoso está na forma trivalente como um 

complexo coloidal macromolecular de sacarato de hidróxido férrico. O núcleo de hidróxido 

férrico polinuclear é superficialmente rodeado por um grande número de moléculas de 

sacarose ligadas não covalentemente, resultando em um complexo cuja massa molecular é 

aproximadamente 43 kDa. É suficientemente grande para impedir a eliminação renal. O 

complexo resultante é estável e não libera íons de ferro sob condições fisiológicas. O ferro 

nos núcleos polinucleares está ligado a uma estrutura similar como ocorre fisiologicamente 

com a ferritina. O ferro trivalente do complexo coloidal de sacarato de hidróxido férrico, 

presente em Noripurum Endovenoso, combina-se, sem alteração de valência, com a 

transferrina. Parte dele forma ferro de depósito (ferritina) e outra parte destina-se à gênese da 

hemoglobina, de mioglobina e de enzimas contendo ferro. A aplicação pela via endovenosa 
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promove utilização instantânea do ferro, o que constitui um fator relevante, particularmente 

em casos de anemias muito pronunciadas. Estudos clínicos demonstraram que a resposta 

hematológica é mais rápida com a administração endovenosa do complexo de sacarato de 

hidróxido férrico do que com a administração oral de produtos solúveis à base de ferro. O 

ligante do complexo é a sacarose (dissacarídeo), não contendo nenhum dextrano 

(polissacarídeo), portanto não ocorre nenhuma reação com o anticorpo específico para 

dextrano, que determinaria uma reação anafilática induzida pelo mesmo. 

Embora o ferro por via oral seja considerado a primeira opção de tratamento da 

deficiência de ferro, em algumas situações específicas, a administração de ferro por via 

parenteral é uma opção terapêutica que deve ser considerada. Diferentemente do ferro dextran 

de alto peso molecular utilizado na década de 80 e lembrado como um composto associado ao 

alto risco de reação anafilática e morte, o desenvolvimento e comercialização de novos 

compostos com ferro para uso parenteral, sobretudo por via endovenosa - como o ferro 

sacarato, ferro gluconato e, mais recentemente, a carboximaltose férrica, tem se tornado cada 

vez mais uma alternativa terapêutica segura e efetiva, e tem possibilitado ampliar o leque de 

indicações desta modalidade de tratamento além da nefrologia, como obstetrícia e 

ginecologia, cirurgia, pediatria, gastroenterologia, hematologia e hemoterapia. Os autores 

revisam as principais indicações do tratamento com ferro por via parenteral, analisam as 

principais drogas disponíveis para a correção da anemia ferropriva por via endovenosa e 

propõem uma estratégia de investigação diagnóstica, tratamento e seguimento laboratorial dos 

pacientes com indicação desta opção terapêutica. 

Ante ao exposto, a equipe de enfermagem enquanto componente da equipe 

interdisciplinar na atenção ao indivíduo/família/comunidade, deve atuar conjuntamente com 

outros profissionais de saúde com o intuito de unir conhecimentos e disciplinas com vistas à 

promoção da qualidade de vida e de saúde da população. 

Com base na Lei do Exercício Profissional de Enfermagem nº 7.498 de 25 de junho de 

1986, regulamentada pelo Decreto nº 94.406 de 08 de junho de 1987 em seu artigo, 08, o 

Enfermeiro exerce privativamente: (c)planejamento, organização, coordenação, execução e 

avaliação dos serviços da assistência de enfermagem;(j)Consulta de Enfermagem; (m) 



   
 

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 

 

cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos da base 

científica e capacidade de tomar decisões imediatas. 

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem aprovado pela Resolução 

COFEN nº 311 de 12 de maio de 2007 estabelece nos direitos, responsabilidades e deveres 

que o profissional de enfermagem deverá:   

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 cargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro de si e para 

outrem; 

 Esse Código de Ética, no que se refere às Proibições acerca da prática profissional da 

enfermagem, institui o seguinte: 

Art. 30. Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se 

da possibilidade de riscos; 

Art.32. Executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam a segurança da 

pessoa; 

Art.33. Prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, exceto 

em caso de emergência. 

Ante ao exposto, por ser considerado um procedimento de complexidade técnica, o 

Coren/SC entende que a administração do medicamento Noripurum EV necessita de 

conhecimento e habilidade técnica do profissional de enfermagem e recomenda que: 

a) O serviço elabore protocolo, procedimento operacional padrão ou nota técnica 

acerca de tal procedimento, contendo a nominata e assinatura de todos os profissionais 

envolvidos nesse processo.  

b) Haja homogeneidade no protocolo quanto à descrição do medicamento Noripurum, 

no que se refere: apresentação, indicação, contra-indicação, posologia, interação 

medicamentosa e reações adversas, com anuência da equipe de enfermagem. 

 

Compreenda-se que o procedimento de administração do medicamento Noripurum EV 

em Unidade de Saúde, só poderá ser realizado pelo Enfermeiro ou pelo técnico de 
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enfermagem com a supervisão do enfermeiro, conforme resoluções e legislação supracitadas, 

desde que devidamente capacitados para o referido procedimento. 

 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 18 de junho de 2015. 

 

Enf.ª  Dra. Janete Elza Felisbino 

COREN/SC 19.407 

 

Revisado pela Enf.ª MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

COREN/SC 

 

 

 


