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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 020/CT/2017 

 

Assunto: O Enfermeiro pode realizar o procedimento de sangria? 

Palavras-chaves: Enfermeiro; sangria; Enfermagem. 

 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Preciso saber sobre o procedimento sangria, esse procedimento pode ser realizado pelo 

Enfermeiro?  

 

II - Da fundamentação e análise: 

 

A Sangria ou Flebotomia Terapêutica é um método paliativo simples e antigo, que consiste na 

retirada de uma quantidade de sangue, com a finalidade de aliviar ou evitar alguns sinais e 

sintomas. O principal objetivo é controlar o aumento da viscosidade sanguínea nas 

eritrocitoses (aumento das células vermelhas do sangue). O sangue retirado não será utilizado 

em transfusões, mesmo que o paciente atenda os outros requisitos para ser doador. É um 

procedimento simples e seguro, mas eventualmente o paciente pode manifestar reações 

adversas devido à redução transitória de seu volume sanguíneo ou de origem psicológica, que 

podem ser: palidez, sudorese, náusea, desmaio, dentre outros. Pode ser realizada regularmente 

(diária, semanal, mensalmente) ou de forma esporádica. A indicação, volume a ser retirado e a 

frequência são definidos pelo médico assistente em conjunto com o hematologista-

hemoterapeuta, sempre considerando o diagnóstico, os testes laboratoriais, os sintomas e 

eventuais reações adversas em sangrias anteriores. (http://www.ingoh.com.br) 

Considerando a Resolução RDC nº 57, de 16 de dezembro de 2010, da Agencia Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), determina o Regulamento Sanitário para Serviços que 

desenvolvem atividades relacionadas ao ciclo produtivo do sangue humano e componentes e 

procedimentos transfusionais, em seus artigos: 

http://www.ingoh.com.br/


   
 

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 

 

Art. 6º Os serviços de hemoterapia, independentemente de seu nível de complexidade, devem 

estar sob responsabilidade técnica de profissional médico, especialista em hemoterapia ou 

hematologia, ou qualificado por órgão competente devidamente reconhecido para este fim 

pelo Sistema Estadual de Sangue, que responderá pelas atividades executadas pelo serviço. 

Art. 35. Durante o horário de coleta, o serviço de hemoterapia deve contar com a presença de 

profissional médico, para orientar as condutas em caso de eventos adversos à doação. 

Considerando o Decreto n° 94.406, de 08 de junho de 1987 que Regulamenta a Lei nº 7.498, 

de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o Exercício da Enfermagem, e dá outras 

providências: Art. 8º – Ao enfermeiro incumbe: I – privativamente: 

g) cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida;  

h) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos 

científicos adequados 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: 

§ 2º Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, 

observado o disposto no Parágrafo único do Art. 11 desta Lei; 

§ 3º Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar; 

Cabe ressaltar que a mesma lei prevê que as atividades do Técnico de Enfermagem devem ser 

sempre supervisionadas pelo Enfermeiro. 

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: 

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. 
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Responsabilidades e deveres 

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. 14 – Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da 

pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. 

O Parecer do COREN – BA Nº 009/2013 conclui que o Enfermeiro e o Técnico de 

Enfermagem possuem competência técnica e legal para realizar o procedimento Sangria 

Terapêutica.  

Ante ao exposto, o COREN SC define que está entre as competências do enfermeiro o 

procedimento Sangria Terapêutica como parte do processo de cuidar da equipe 

multiprofissional, desde que estejam devidamente capacitados para tal. Esta competência deve 

estar amparada por Protocolo Institucional com a descrição do procedimento e indicação das 

responsabilidades assistenciais, especificando as atribuições e responsabilidades da equipe 

assistencial na realização da Sangria Terapêutica, e ou com prescrição de médico 

hematologista.  

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. 

  É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 09 de fevereiro de 2017. 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 
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