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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 013/CT/2017 

 

Assunto: Administração de imunobiológicos por Enfermeiros. 

Palavras-chave: Administração; imunobiológicos; Enfermagem. 

 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

O Enfermeiro precisa ter alguma capacitação/ certificado para a aplicação de medicamentos 

imunobiológicos (Remicade, Humira, Prolia) em centros de infusão. 

 

II - Da fundamentação e análise: 

 

O tratamento das doenças reumáticas autoimunes sofreu uma progressiva melhora ao longo da 

última metade do século passado, que foi expandida com a contribuição das terapias 

biológicas ou imunobiológicos (também denominados agentes biológicos ou drogas 

modificadoras do curso da doença – DMCD-biológicas). Todo esse processo tem implicado 

na melhoria dos resultados terapêuticos e da qualidade de vida, bem como na redução na 

morbi-mortalidade dos pacientes (MOTA, 2015). 

No entanto, como ocorre com qualquer classe de fármacos, há que se atentar para as 

possibilidades de efeitos indesejáveis advindos dos medicamentos imunobiológicos; aspecto 

que ganha dimensão ainda maior, dada a intensa ação dessas moléculas sobre diversos 

processos imunológicos de importância fundamental. Acrescente-se a isso o fato de que vários 

dos alvos dessas moléculas participam de múltiplos processos fisiológicos, ampliando o leque 

de possibilidades de efeitos dos respectivos medicamentos inibidores ou antagonistas 

(MOTA, 2015). 

A maioria das reações cutâneas relacionadas com a administração de inibidores do TNF tem 

intensidade leve a moderada, não requerendo a interrupção do medicamento.
 
As reações mais 

frequentes são: eritema, urticária, eczema ou exantema, que podem, por sua vez, serem 
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acompanhadas de dor ou edema.
 
Enquanto o aparecimento de exantema foi descrito em cerca 

de 6,9% dos pacientes que receberam IFX, reações no local da injeção foram relatadas em 

cerca de 40% dos casos com ETN e 15% com ADA. Com os novos anti-TNF, a incidência de 

reações no local da injeção parece ser menor, sendo de 2,3% com o CERT e 2,4% com o GOL 

(MOTA, 2015). 

Com o crescimento do uso das drogas imunobiológicas (DIB) no tratamento de diferentes 

patologias autoimunes foi possível ampliar o conhecimento sobre sua eficácia e segurança. 

Atualmente estão disponíveis várias substâncias com diferentes mecanismos de ação e vias de 

administração e o seu uso vem se tornando cada vez mais frequente em especialidades como a 

reumatologia, gastroenterologia e dermatologia (MOSS, 2014). 

Considerando a Resolução COFEN 311/2007 que aprova a Reformulação do Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem em seu Capitulo I Das Relações Profissionais: 

DIREITOS 

Art. 1º – Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os 

pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos. 

Art. 2º – Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a 

sua prática profissional. 

Art. 3º – Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos 

e interesses da categoria e da sociedade. 

SEÇÃO I 

DAS RELAÇÕES COM A PESSOA, FAMÍLIA E COLETIVIDADE. 

DIREITOS 

Art. 10 – Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, 

científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e 

coletividade. 

Art. 11 – Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias 

ao exercício profissional. 

RESPONSABILIDADES E DEVERES 

Art. 12 – Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de Enfermagem livre de danos 

decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. 
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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. 14 – Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da 

pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. 

Ante ao exposto, o COREN – SC conclui que, sendo o enfermeiro profissional habilitado para 

prestar assistência em pacientes graves e para realizar procedimentos complexos, pode aplicar 

medicamentos imunobiológicos desde que, esteja preparado para tal procedimento. 

Recomenda-se o desenvolvimento de um Procedimento Operacional Padrão - POP ou 

Protocolo Institucional sobre a temática, de modo a ampliar o respaldo técnico científico do 

enfermeiro no desenvolvimento desse procedimento. Ao contrário é necessário que o 

profissional enfermeiro se capacite para tal procedimento. 

Todas as ações descritas devem ser fomentadas pela Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) com aplicação do processo de Enfermagem por meio de consultas de 

Enfermagem conforme previsto na Resolução COFEN 358/2009, e subsidiada pela elaboração 

de protocolos institucionais, que padronizem os cuidados prestados. 

 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 01 de fevereiro de 2017. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 06 de fevereiro de 2017.  
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