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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº. 010/DEFISE/2012 

 

 

 

I. Identificação: Enfermeira encaminhou solicitação de resposta acerca das 

dúvidas sobre a aplicação de xilocaína liquida em abscesso em 8 de novembro 

de 2012. 

 

            

II. Histórico: Frente a um abscesso que não apresenta drenagem espontânea, o 

Enfermeiro pode realizar algum tipo de aplicação de xilocaína líquida por meio de 

seringa/agulha. E o que apresenta discreta drenagem, o Enfermeiro pode realizar 

algum tipo de aplicação de xilocaína líquida por meio de seringa/agulha. 

 

III. Solicitação: Se o enfermeiro pode realizar algum tipo de aplicação de xilocaína 

líquida por meio de seringa/agulha.  

 

 

Encaminhamentos: Abscesso, por definição, constitui-se de coleção de pus na 

derme e tecidos profundos adjacentes. O furúnculo consiste na infecção de 

um folículo piloso, com material purulento se estendendo até as camadas 

mais profundas de derme e do tecido subcutâneo. O carbúnculo nada mais é 

do que a coalescência dos folículos severamente inflamados, resultando 

numa massa inflamatória com drenagem de secreção purulenta pelos vários 

orifícios. O tratamento de escolha para o abscesso, independentemente da 

localização, consiste na drenagem cirúrgica, para eliminar a dor e resolver o 

processo infeccioso. O tratamento requer a drenagem do abscesso e a 

remoção da causa. (MINISTÉRIO DA Saúde, 2011) 
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Neste sentido, o abscesso é gerado, uma vez que além da solução de 

continuidade causada, esta sofre ação direta de microorganismo capaz de 

desenvolver a resposta inflamatória. Instalada tal resposta inflamatória, 

emerge a necessidade de se canalizar esforços com a finalidade de conter tal 

reação e promover a saúde. Dentro deste processo de cuidado da saúde, por 

óbvio que o profissional de Enfermagem está inserido como importante 

membro, sendo sua atuação imprescindível.  

 

A Legislação do Exercício Profissional da Enfermagem (Decreto nº 

94.406/1987 que regulamenta a Lei nº 7498/1986) deixa claro no seu Art.8˚, 

alínea c) “a prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em 

programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde”. 

Devem ser considerados, também, os Programas de Saúde do Ministério da 

Saúde, onde descrevem os protocolos de atendimento pelos profissionais de 

saúde.  

 

Com intuito de aperfeiçoar as ações capazes de promover a saúde, pode ser 

observado que nos últimos anos, o profissional de Enfermagem vem 

buscando cada vez mais se especializar em determinadas áreas de atuação, 

sendo que uma delas é justamente o cuidado de feridas das mais diversas, 

com tratamentos cada vez mais variados. 

 

Os princípios fundamentais que balizam o Código de Ética dos Profissionais 

de Enfermagem trazem em seu conteúdo a prerrogativa do Enfermeiro como 

integrante da equipe de saúde, bem como das ações que visem satisfazer as 

necessidades de saúde da população, respeitando a vida, a dignidade e os 

direitos humanos. 

  

Cabe então ressaltar, que a Enfermagem tem o dever de oferecer o melhor 

tratamento no intuito de minorar o sofrimento, e neste sentido, deve o 
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profissional agir de forma diligente e prudente para que o resultado seja 

buscado, com a cautela e zelo necessário para que não se ocasione o 

agravamento de feridas pré existentes, ou ainda, cause novas lesões, sob 

pena de responder civil e criminalmente pelos atos praticados.  

 

Entre os artigos do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o qual 

determina a realização de assistência de forma segura e protetiva em relação 

ao destinatário do cuidado temos:  

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. 21 – Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes  

de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da 

Equipe de Saúde. 

 

No Código Civil Brasileiro no Art. 186 diz que “Aquele que por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Portanto, no ato 

de realização do procedimento levando a resultado com prejuíso moral ou 

físico, este nexo causal (ligação lógica) entre a conduta realizada e o 

resultado final leva a responsabilidade civil comprovada. 

 

Fato é que ao se utilizar de aplicação de xilocaina, no intuito de realizar a 

drenagem de abscesso de incisão cirúrgica o profissional Enfermeiro só 

poderá assumir esta responsabilidade por meio de Protocolo multiprofissional 

institucionalizado pelo serviço ou programa de saúde e homologado nos 

devidos Conselhos de Classe.  
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 Assim sendo, deve-se: 

 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, 

Resolução Nº 311 de 12 de maio de 2007. 

Considerando a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem Nº 7498, de 

25 de junho de 1986. 

Considerando o Decreto Nº 94.406, de 8 de junho de 1987. 

Considerando o Código Civil Brasileiro e as Normas e Manuais Técnicos 

do Caderno de Atenção Primária do Ministério da Saúde de 2011. 

 

IV.   Esclarece-se que a aplicação de xilocaína líquida por meio de 

seringa/agulha em abscesso é um procedimento que deve fazer parte de um protocolo 

da equipe multiprofissional, e o enfermeiro deve estar capacitado, pois a Enfermagem 

deve executar o procedimento de maneira segura e com qualidade ao individuo que 

necessita desta ação terapêutica.  

 

Florianópolis, 14 de dezembro de 2012. 

 

 

Helga Regina Bresciani 

Assessora de Fiscalização 

COREN-SC- 29525 

 

 

 


