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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 037/CT/2017 

 

Assunto: Prescrição de PICC por Enfermeiros. 

Palavras-chave: Prescrição; PICC; Enfermeiros. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Gostaríamos de saber se o enfermeiro pode solicitar "prescrição" do cateter de PICC?” 

 

II - Da fundamentação e análise: 

 

O PICC – (Peripherally Inserted Central Catheter) é confeccionado em materiais bioestáveis e 

biocompatíveis e de baixa trombogenicidade (silicone e poliuretano), inserido por meio de 

veia periférica e posicionado na veia cava superior ou inferior. Foi introduzido nas unidades 

de terapia intensiva no Brasil nos anos 90 e tem sido amplamente utilizado por enfermeiros 

especialmente em crianças e recém-nascidos (Oliveira et al., 2014).  

O emprego desta terapêutica exige determinadas particularidades práticas que vão desde a 

seleção do vaso sanguíneo até a conservação do acesso. Por isso é de extrema importância que 

o enfermeiro tenha conhecimentos básicos em relação à fisiologia e à anatomia da rede 

venosa. (RODRIGUES, CHAVES, CARDOSO, 2006).  

Considerando a Resolução COFEN-258/2001 que trata da Inserção de Cateter Periférico 

Central pelos Enfermeiros, esclarece no seu Art. 1º que, é lícito ao Enfermeiro, a Inserção de 

Cateter Periférico Central. E no seu Art. 2º que, o Enfermeiro para o desempenho de tal 

atividade, deverá ter-se submetido à qualificação e/ou capacitação profissional. 

Conforme a Resolução COFEN n° 453/2014 que aprova a Norma Técnica que dispõe sobre a 

Atuação da Equipe de Enfermagem em Terapia Nutricional Compete ao Enfermeiro: 

a) Proceder a punção venosa periférica de cateter intravenoso de teflon ou poliuretano, ou 

cateter periférico central (PICC), desde que habilitado e/ou capacitado para o procedimento de 

acordo com a Resolução COFEN Nº 260/2001. 
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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: (…)  

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; 

c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência 

de Enfermagem; 

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. 

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; 

d) participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação; 

f) participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que 

possam ser causados aos pacientes durante a assistência de Enfermagem. 

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. 
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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. 

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 compete ao enfermeiro a solicitação/prescrição 

do cateter de PICC. 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. 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. 
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Florianópolis, 26 de março de 2017. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 27 de março de 2017.  
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