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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 029/CT/2015/RT 

 

Assunto: Administração de quimioterápicos 

Palavras-chave: Quimioterápico; Medicação; Oncologia. 

 

I – Solicitação recebida pelo Coren/SC:  

“Gostaria de saber a posição do Coren-SC para administração de quimioterápicos 

intra venoso, pois em muitos locais (hospitais) são administrados por técnicos de 

enfermagem. Mas a normativa do Cofen 210/98 especifica que é privativa do enfermeiro. 

Aguardo um respaldo técnico para esta questão.” 

 

II – Resposta técnica do Coren/SC: 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), Câncer é o nome dado a um 

conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado (maligno) 

de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para outras 

regiões do corpo. 

Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e 

incontroláveis, determinando a formação de tumores (acúmulo de células cancerosas) ou 

neoplasias malignas. Por outro lado, um tumor benigno significa simplesmente uma massa 

localizada de células que se multiplicam vagarosamente e se assemelham ao seu tecido 

original, raramente constituindo um risco de vida. (INCA) 

Quimioterapia é um tratamento que utiliza medicamentos para destruir as células 

doentes que formam um tumor. Dentro do corpo humano, cada medicamento age de uma 

maneira diferente. Por este motivo são utilizados vários tipos a cada vez que o paciente recebe 

o tratamento. Estes medicamentos se misturam com o sangue e são levados a todas as partes 

do corpo, destruindo as células doentes que estão formando o tumor e impedindo, também, 

que elas se espalhem pelo corpo. (INCA) 

O paciente pode receber a quimioterapia como tratamento único ou aliado a 

outros, como radioterapia e/ou cirurgia. Sobre o tratamento o INCA esclarece que é 

administrado por enfermeiros especializados e auxiliares de enfermagem, podendo ser feito 
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das seguintes maneiras: Via oral: na forma de comprimidos, cápsulas e líquidos. Pode ser 

feito em casa. Intravenosa: a medicação é aplicada diretamente na veia ou por meio de cateter, 

na forma de injeções ou dentro do soro. Intramuscular: a medicação é aplicada por meio de 

injeções no músculo. Subcutânea: a medicação é aplicada por injeções, por baixo da pele. 

Intracraneal: menos frequente, podendo ser aplicada no líquor, pelo próprio médico ou no 

centro cirúrgico. Tópico (sobre a pele ou mucosa): o medicamento (líquido ou pomada) é 

aplicado na região afetada. 

Os pacientes oncológicos estão amparados pela PORTARIA Nº 874, DE 16 DE 

MAIO DE 2013 que Institui a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na 

Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS). E pela PORTARIA Nº 483, DE 1º DE ABRIL DE 2014 que Redefine a Rede 

de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado. Para 

maiores esclarecimentos recomendamos a consulta destes materiais nos sites disponíveis nas 

Bases de Consulta. 

A Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 Regulamentada pelo Decreto nº 

94.406, de 08 de junho de 1987 que Dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

Enfermagem e dá providências, define que: 

Art. 11 – O enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe: 

I – privativamente: 

[...] k) cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida; 

l) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas; 

Art. 12. 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: 

[...] b) executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do 

Enfermeiro, observado o disposto no parágrafo único do art. 11 desta lei; 

Art. 13. O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza 

repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a 
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participação em nível de execução simples, em processos de tratamento, cabendo-lhe 

especialmente: 

Art. 15. As atividades referidas nos arts. 12 e 13 desta lei, quando exercidas em 

instituições de saúde, públicas e privadas, e em programas de saúde, somente podem ser 

desempenhadas sob orientação e supervisão de Enfermeiro. 

Sobre a Competência do Enfermeiro em quimioterapia antineoplásica a 

RESOLUÇÃO COFEN-210/1998 diz, dentre outras informações, que compete ao enfermeiro: 

“Planejar, organizar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de Enfermagem, em 

clientes submetidos ao tratamento quimioterápico antineoplásico, categorizando-o como um 

serviço de alta complexidade, alicerçados na metodologia assistencial de Enfermagem”. [...] 

”Ministrar quimioterápico antineoplásico, conforme farmacocinética da droga e protocolo 

terapêutico”. 

Ante ao exposto, O Coren SC, com base na lei do exercício profissional da 

enfermagem regulamentada pelo Decreto 94.406/1987, no Código de Ética da profissão e na 

Resolução 210/1998/Cofen que a administração de quimioterápicos como cuidado de 

Enfermagem faz parte da aplicação do Processo de Enfermagem conforme a resolução 

358/2009/Cofen é considerado procedimento de maior complexidade técnica exigindo 

conhecimentos de base científica e capacidade de avaliar e tomar decisões imediatas, 

portanto, privativo do enfermeiro no que diz respeito a equipe de enfermagem. 

 

É a Resposta técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 29 de setembro de 2015. 

 

Enfª. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58205 

 

Revisado pela Direção em 29 de setembro de 2015. 
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