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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 03/CT/2016 

 

Assunto: Retirada de Introdutor Femoral 

 

Palavras-chave: Introdutor Femoral, Introdutor Vascular 

 

I – Solicitação recebida pelo Coren/SC:  

Com relação à Retirada de Introdutor Femoral pela enfermagem. Técnicos de 

enfermagem podem executar esta função? 

 

II – Resposta técnica do Coren/SC: 

Segundo dados do Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares destacam-se 

no cenário mundial, pelo seu grande índice de mortalidade. Somente no Brasil são 308.000 

vítimas dessas ao ano, sendo a maior causa de morte entre a população e a que acarreta o 

maior ônus ao sistema de saúde (BRASIL, 2014). 

A angioplastia percutânea e a cinecoronariografia são procedimentos invasivos 

onde é introduzido um cateter através de um introdutor denominados 6Fr e 7Fr, em acesso 

femural, braquial ou radial (ARCHER et al, 2005, HUDAK e GALLO,1997, 

MELTZER,1993). O acesso arterial femoral geralmente é uma via de escolha, propiciando 

maior rapidez e fácil localização pelo maior calibre do vaso (COFEN, 2015). 

Depois do procedimento, o introdutor arterial femoral deve ser removido, em 

seguida, deve-se aplicar pressão manual no orifício de inserção do introdutor até obter a 

hemostasia. Os enfermeiros (as) que cuidam dos pacientes pós-cateterismo cardíaco devem 

estar preparados (as) para realizar a remoção do introdutor, de acordo com as políticas e 

orientações institucionais. Eles devem também, ser capazes de reconhecer as complicações 

associadas a esse procedimento. (WOODS, 2005). 
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As atribuições legais dos profissionais de enfermagem estão dispostas na Lei nº 

7.498/1986 regulamentada pelo Decreto n° 94.406/1987, cabendo ao Enfermeiro, 

privativamente, os cuidados de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de 

base científica e capacidade de tomar decisões imediatas, além dos cuidados diretos de 

enfermagem a pacientes graves com risco de vida (artigo 11, inciso 1, alíneas “l” e “m” da Lei 

7.498/86) 

A Resolução Cofen nº 311 de 2007 que normatiza o Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem afirma em seu artigo 12º que é responsabilidade e dever do 

enfermeiro assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de Enfermagem livre de 

danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. No artigo 13º, 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. 

O Coren de São Paulo emitiu o Parecer de Nº 007/2012 – CT sobre a retirada de 

Introdutor Vascular e concluiu que cabe ao Enfermeiro treinado e capacitado, exclusivamente 

dentro da equipe de enfermagem, a execução de procedimentos complexos como a retirada de 

introdutores vasculares. Ainda garante que ao caso do profissional não se sentir seguro para 

assumir a retirada do introdutor poderá recusar-se a tal execução, conforme apontam os 

artigos 10 e 13 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) publicou o Parecer Normativo nº 

001/2015 em 07 de julho de 2015, que trata da Participação do enfermeiro nos procedimentos 

de hemodinâmica mais precisamente na retirada de introdutores vascular e concluiu com base 

na literatura especializada e na legislação vigente, que o profissional Enfermeiro deverá 

possuir competência e habilitação para proceder à retirada de cateter introdutor arterial ou 

venoso, em pacientes submetidos a intervenções coronárias percutâneas possuindo amparo 

legal para o desempenho da função. E, deve ainda avaliar, criteriosamente, sua competência 

técnica, científica e ética visando assegurar uma assistência de enfermagem livre de danos 

decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Deverá utilizar o Processo de 
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Enfermagem como ferramenta metodológica, associado com a utilização de protocolos de 

boas práticas que garantam a segurança e a normatização da realização do procedimento. 

 

Ante ao exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, com 

base nas legislações que regulamentam a atuação dos profissionais de enfermagem, no 

Parecer de nº 007/2012 – CT emitido pelo Coren-SP e no Parecer Normativo Nº 001/2015 do 

Conselho Federal de Enfermagem/COFEN conclui que o procedimento de retirada de 

Introdutor vascular deve ser privativo ao enfermeiro no que diz respeito a equipe de 

enfermagem, visto que tal procedimento é considerado complexo e exige avaliação e tomada 

de decisão imediata. Salienta-se a importância de o enfermeiro ter competência técnica 

científica e ética no sentido de garantir assistência de enfermagem segura e inerente ao 

processo de enfermagem respaldado em protocolos de boas práticas. 

É a resposta técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 21 de janeiro de 2016. 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

Revisado pela Direção em 25 de janeiro de 2016. 
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