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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 021/CT/2017 

 

Assunto: Auto-Hemoterapia por Técnico de Enfermagem. 

                               Palavras-chaves: Auto-Hemoterapia; Técnico de Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Gostaria de saber quanto a prática da auto-hemoterapia, realizada por Técnico de 

Enfermagem. 

 

II - Da fundamentação e análise: 

 

A auto-hemoterapia consiste na retirada de sangue por punção venosa e sua imediata 

administração por via intramuscular ou subcutânea, em que o doador e o receptor são o 

mesmo indivíduo. Também é conhecida como terapia do soro, imunoterapia ou auto-

hemotransfusão. Esta prática tem uso clínico crescente, mas com potencial de risco à saúde 

dos indivíduos, uma vez que se trata de procedimento terapêutico sem comprovação 

científica. Até o momento não existem estudos clínicos que comprovem a eficácia e a 

segurança deste procedimento; apenas pesquisas experimentais com resultados questionáveis, 

tanto em seres humanos quanto em animais (LEITE, 2008). 

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: (…) 

a) direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, 

pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem; 

b) organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e 

auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços; 
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c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência 

de Enfermagem; 

II – como integrante da equipe de saúde: 

a) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde; 

b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde; 

c) prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina 

aprovada pela instituição de saúde; 

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: 

§ 1º Participar da programação da assistência de Enfermagem; 

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

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

Considerando a Resolução COFEN nº 346/2009 que proíbe a prática da auto-hemoterapia por 

profissionais de Enfermagem em todo território nacional em seu artigo 1º, com manutenção 

do posicionamento pelo Parecer nº 05/2016/CTLN/COFEN. Esta Câmara Técnica reforça que 

esta proibição é em decorrência da escassez de evidencias cientificas que comprovem a 

eficácia e a segurança do procedimento auto-hemoterapia. 

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. 

SEÇÃO I 

DAS RELAÇÕES COM A PESSOA, FAMÍLIA E COLETIVIDADE. 

DIREITOS 
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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. 

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. 

Ante ao exposto, o COREN – SC decide que é proibida a prática de auto-hemoterapia no 

âmbito da equipe de Enfermagem.  

 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 06 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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