CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 014/CT/2018

Assunto: Coleta de exame Swab anal
Palavras-chave: Enfermeiro; Técnico de Enfermagem; coleta de Swab Anal.

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:

Gostaria de solicitar orientação sobre qual profissional pode realizar coleta de exame Swab
anal?
II – Resposta Técnica do COREN/SC:

A coleta de exames laboratoriais de pacientes em regime de internação e em situação
ambulatorial nos laboratórios de análises clínicas é uma atividade que a Enfermagem
desenvolve e que contribui para a promoção, manutenção e recuperação da saúde. A
sofisticação tecnológica laboratorial exige profissionais especializados nessa área, tanto na
análise propriamente dita, como na obtenção da matéria-prima do laboratório, a amostra
biológica, pois mesmo os equipamentos de última geração não conseguirão minimizar os
interferentes ocasionados por coleta não adequada ao tipo de exame solicitado (Moura RAA,
1998).
Considerando a Portaria CVS-13, de 04-11-2005, que aprova Norma Técnica que trata das
condições de funcionamento dos Laboratórios de Análises e Pesquisas Clínicas, Patologia
Clínica e Congêneres, dos Postos de Coleta Descentralizados aos mesmos vinculados,
regulamenta os procedimentos de coleta de material humano realizados nos domicílios dos
cidadãos, disciplina o transporte de material humano e dá outras providências.
Título I – Das definições:
1.7- Procedimentos de coleta de material humano: Procedimentos de coleta de sangue, urina,
fezes, suor, lágrima, linfa (lóbulo do pavilhão auricular, muco nasal e lesão cutânea), escarro,
esperma, secreção vaginal, raspado de lesão epidérmica (esfregaço), mucosa oral (esfregaço),
raspado de orofaringe, secreção e mucosa nasal (esfregaço), conjuntiva tarsal superior
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(esfregaço), secreção mamilar (esfregaço), secreção uretral (esfregaço), swab anal, raspados
de bubão inguinal e anal/perianal, coleta por escarificação de lesão seca/swab em lesão úmida
e de pêlos.
Título IV – Dos laboratórios de análises e pesquisas clínicas, patologia clínica, postos de
coleta e congêneres: Dos Recursos Humanos:
4.42- Os Laboratórios Clínicos Autônomos, Unidades de Laboratórios Clínicos e Postos de
Coletas Descentralizados, deverão ser dotados de quadros de recursos humanos
dimensionados de forma a garantir a sua operacionalização sem quaisquer transtornos ou
danos para os clientes.
4.44- Nos termos da legislação em vigor, nos estabelecimentos de que trata o presente Título,
os procedimentos de coleta de material humano poderão ser executados pelos seguintes
profissionais legalmente habilitados:
4.44.1- De nível superior: médicos e enfermeiros; farmacêuticos e biomédicos e, ainda,
biólogos e químicos.
4.44.2- De nível técnico: Técnicos de Enfermagem, assim como técnicos de laboratório,
técnicos em patologia clínica e profissionais legalmente habilitados que concluíram curso em
nível de ensino médio.
Ante ao exposto e conforme legislação o Coren – SC conclui que na equipe de Enfermagem
os profissionais habilitados para realizar coleta de exame Swab anal são: enfermeiros e
técnicos de Enfermagem, desde que devidamente capacitados e legalmente habilitados.

É a Resposta Técnica.
Florianópolis, 15 de março de 2018.

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo
Coordenadora das Câmaras Técnicas
Coren/SC 58.205
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