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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 015/CT/2018 

 

Assunto: Aférese por profissionais de Enfermagem 

Palavras-chave: Enfermeiro; aférese; hospitalar. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Solicito parecer sobre a atuação do enfermeiro no procedimento de aférese (plasmaférese) 

dentro de unidade hospitalar? 

 

II – Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

Conforme a Lei n° 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem 

e dá outras providências consta: 

Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe: 

I – privativamente: 

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

m) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas; 

A Resolução COFEN nº 311 de 12 de maio de 2007 estabelece os direitos, responsabilidades 

e deveres que o profissional de Enfermagem, deve seguir:  

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 cargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro de si e para outrem. 

A aférese é o processo pelo qual o sangue de um doador/ paciente é removido e separado nos 

seus componentes, permitindo assim que um ou mais destes componentes sejam retidos e os 

remanescentes possam retornar ao doador/paciente. O procedimento é realizado através um 

separador celular automatizado e pode ser utilizado com a finalidade transfusional ou 

terapêutica, de acordo com o componente retido, o procedimento de aférese pode ser 
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classificado em plasmaférese, eritrocetaférese, leucaférese ou trombocitaférese (ARRAIS 

2007). 

A aférese pode ser classificada em terapêutica ou não terapêutica. Segundo Fidlarczyk e 

Ferreira a aférese terapêutica tem como objetivo remover da circulação um componente 

patogênico ou uma substancia fisiológica presente em concentrações indesejáveis, que esteja 

promovendo um agravo à saúde do cliente. Dessa maneira, é utilizada no tratamento de 

diversas patologias. Por outro lado, a aférese não terapêutica é utilizada para coletar um ou 

mais componentes de um único doador, com o objetivo de obter componentes para transfusão, 

motivo pelo qual é também denominada aférese transfusional (FIDLARCZYK, 2008). 

Conforme o parecer nº 08/2011 do Coren SP onde conclui que: o procedimento de aférese 

devido ao uso de máquina de fluxo continua ou intermitente (separador de células), o 

doador/paciente deve ser avaliado constantemente durante a realização do procedimento para 

monitorização das reações ao citrato, exigindo do profissional de Enfermagem conhecimento 

técnico – científico avançado e avaliação para tomada de decisão imediata, somente o 

enfermeiro, dentro da equipe de Enfermagem, poderá assumi-lo, desde que treinado e 

capacitado. 

Ante ao exposto, o Coren – SC conclui que o Enfermeiro, de modo privativo na equipe de 

Enfermagem e devidamente capacitado para tal, pode assumir o procedimento de aférese. Tal 

procedimento deve ser realizado no contexto do Processo de Cuidar em Enfermagem 

conforme Protocolo institucional devidamente atualizado. 

 

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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