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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 030/CT/2017 

 

Assunto: Retirada de Tungíase pela equipe de Enfermagem. 

                       Palavras-chaves: Procedimento; Tungíase; Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Gostaria de saber se a retirada de Tungíase é um procedimento médico ou de Enfermagem? 

 

II - Da fundamentação e análise: 

 

A tungíase é uma infestação zooantropofílica causada pela Tunga penetrans. É endêmica na 

América Latina e no Caribe. Ocorre, principalmente, em comunidades carentes e sem 

saneamento básico e em indivíduos que visitam áreas contaminadas. O local mais comum de 

penetração do ectoparasita é a região periungueal dos pés (VALLARELLI, 2011). 

O tratamento da infestação consiste na retirada do parasita com técnica asséptica e auxílio 

material estéril (em geral uma agulha), devendo todo o parasita ser retirado para evitar o risco 

de re-infestação e infecção secundária. A retirada do parasita da pele não costuma causar dor 

nem sangramento e, assim que a pulga de areia, popularmente chamada de bicho do pé for 

retirada o problema está resolvido. Entretanto, se houver infecção secundária é necessário 

tratamento com antibiótico tópico ou sistêmico (BRASIL, 2002). 

Face à Resolução 501/2015 do Conselho Federal de Enfermagem que “aprova e institui o 

Regulamento sobre a competência da equipe de enfermagem no cuidado às feridas” conforme 

Anexo – Norma Técnica que Regulamenta a Competência da Equipe de Enfermagem no 

Cuidado às Feridas, com relação ao Glossário, está definido que o Estágio I da classificação 

das feridas “caracteriza-se pelo comprometimento da epiderme apenas, com formação de 

eritema em pele integra e sem perda tecidual” e o Estágio II “caracteriza-se por abrasão ou 

úlcera, ocorre perda tecidual e comprometimento da epiderme, derme ou ambas”. Ainda, 

consta no item IV. Atuação do Técnico de Enfermagem em Feridas, alínea “a” a atribuição de 

“realizar curativo nas feridas em estágio I e II”. 
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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: (…) 

i) consulta de Enfermagem; 

f) prescrição da assistência de Enfermagem; 

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; 

§ 4º Participar da equipe de saúde. 

A mesma lei no Art. 15 define que, as atividades do Técnico de Enfermagem, somente podem 

ser desempenhadas sob orientação e supervisão de 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. 

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. 

O Parecer Técnico 02/2016 do Coren/ RS conclui que: A avaliação clínica de pessoas com 

suspeita de infestação por Tunga Penetrans bem como a remoção deste parasita pode ser 

realizada por enfermeiro e/ou técnico de Enfermagem, desde que seja supervisionado pelo 

enfermeiro. 

Ante ao exposto, o COREN/SC conclui que a avaliação clínica de pessoas com suspeita de 

infestação por Tunga Penetrans, bem como, a remoção deste parasita compete aos 

enfermeiros e ou técnicos de Enfermagem, desde que, devidamente capacitados. Ao 

Enfermeiro compete a coordenação da equipe de Enfermagem que deve desenvolver cuidados 

relacionados a execução do procedimento, no sentido de garantir suporte necessário para 

assistência segura. O Técnico de Enfermagem deve estar sob a supervisão do enfermeiro. O 

cuidado de Enfermagem deve ser fomentado 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, 26 de fevereiro de 2017. 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 28 de fevereiro de 2017.  

 



   
 

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 

 

III - Bases de consulta: 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Dermatologia na Atenção Básica / Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de 

Saúde. 1ª edição. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 142p 

 

COFEN, Lei 7.498/1986 que Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e 

dá outras providências. Disponível em: http://www.cofen.gov.br 

 

COFEN, Resolução 311/2007 que Aprova a Reformulação do Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem. Disponível em: http://se.corens.portalcofen.gov.br/codigo-de-

etica-resolucao-cofen-3112007 Acesso em: 31.01.2017. 

 

COFEN, Resolução 501/2015 que “aprova e institui o Regulamento sobre a competência da 

equipe de enfermagem no cuidado às feridas”. Disponível em: 

http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-05012015_36999.html Acesso em: 02.02.2017 

 

COREN/RS, Parecer Técnico 02/2016 que trata sobre Retirada de Tunga Penetrans pela 

Equipe de Enfermagem. Disponível em: https://www.portalcoren-

rs.gov.br/docs/Legislacoes/legislacao_8cfdc9d3780fbca6b52ff06fe1e3284d.pdf Acesso em: 

02.02.2017 

 

VALLARELLI, Andrelou Fralete Ayres; SOUZA, Elemir Macedo de. Tungíase 

disseminada. An. Bras. Dermatol.,  Rio de Janeiro ,  v. 86, n. 5, p. 1027-1028,  Oct.  2011 .   

Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-

05962011000500029&lng=en&nrm=iso>. access on  02  Feb.  2017.  

http://dx.doi.org/10.1590/S0365-05962011000500029. 

http://www.cofen.gov.br/
http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-05012015_36999.html
https://www.portalcoren-rs.gov.br/docs/Legislacoes/legislacao_8cfdc9d3780fbca6b52ff06fe1e3284d.pdf
https://www.portalcoren-rs.gov.br/docs/Legislacoes/legislacao_8cfdc9d3780fbca6b52ff06fe1e3284d.pdf

