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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 027/CT/2019 

 

Assunto: Administração de BCG. 

Palavras-chave: Imunização; Vacinas; Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Conforme contato prévio por telefone na data de hoje, gostaríamos de obter maiores 

esclarecimentos sobre a aplicação da BCG, em especial, sobre vacinadora que não possui 

treinamento especifico.  

 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

No Brasil, desde o início do século XIX, as vacinas são utilizadas como medida 

de controle de doenças. No entanto, somente a partir do ano de 1973 é que se formulou o 

Programa Nacional de Imunizações (PNI), regulamentado pela Lei Federal nº 6.259, de 30 de 

Outubro de 1975, e pelo Decreto nº 78.321, de 12 de agosto de 1976, que instituiu o Sistema 

Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) (BRASIL, 2014).  

O PNI organiza toda a política nacional de vacinação da população brasileira e 

tem como missão o controle, a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis. É 

considerado uma das principais e mais relevantes intervenções em saúde pública no Brasil, 

em especial pelo importante impacto obtido na redução de doenças nas últimas décadas. O 

Programa de Imunização é resultado da integração do nível Municipal, Estadual e Federal. As 

vacinas estão disponíveis em todos os postos do país com o objetivo de garantir a adequada 

imunização para todas as pessoas sem exceção (BRASIL, 2014). 

A Portaria DIVE/SC nº 556 de 14 de julho de 2016, que trata de diferentes 

características sobre sala de vacina, em seu Capítulo III – Do Pessoal, destaca em seu Art. 8º 

A atividade de aplicação de vacina deve ser realizada por profissional devidamente habilitado 

pelo conselho de classe. 
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Em relação à atuação de Técnicos de Enfermagem na vacinação, o Decreto nº. 

94.406 de 08 de junho de 1987 que regulamenta a Lei n° 7.498/86 estabelece: [...] Art. 10 – O 

Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à 

equipe de Enfermagem, cabendo-lhe: I – assistir ao Enfermeiro: a) no planejamento, 

programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de Enfermagem; [...] c) na 

prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância 

epidemiológica; [...] e) na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser 

causados a pacientes durante a assistência de saúde; [...] III - integrar a equipe de saúde.  

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz:  

(Direitos) Art. 22 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, à família e à coletividade. 

(Deveres) Art. 45 Prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes 

de imperícia, negligência ou imprudência. 

(Proibições) Art. 62 Executar atividades que não sejam de sua competência 

técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à 

família e à coletividade. 

O Parecer n° 005/2015 do COREN/SP, em sua conclusão refere: “Diante do 

exposto, concluímos que compete aos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, 

devidamente treinados e capacitados, o manuseio, conservação, preparo e administração, 

registro e descarte dos resíduos resultantes das ações de vacinação. Ressaltamos que de 

acordo com a Lei do Exercício Profissional, o Enfermeiro é responsável pela supervisão, 

orientação e direção do trabalho desenvolvido na sala de vacinação e pelo processo de 

educação permanente da equipe, em postos da rede pública ou em clínica privada. [...]”. 

Considerando a Orientação Fundamentada COREN/SP nº 100/2015 que apresenta 

a seguinte conclusão: “O Informe Técnico do Centro de Vigilância Epidemiológica – CVE: 

‘Treinamento na Técnica de Aplicação da Vacina BCG-ID’, apresenta orientações para a 

capacitação dos profissionais de saúde. Assim sendo, os profissionais de Enfermagem 

(Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem), desde que comprovada sua capacitação 



   
 

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 

 

técnica, são considerados aptos para a administração de imunobiológicos, incluindo a vacina 

BCG-ID.”. 

O Parecer COREN/BA nº 015/2016, em sua conclusão traz: “Diante do exposto, 

concluímos que as atribuições da equipe de Enfermagem (Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares 

de Enfermagem) em sala de vacinação devem ser desenvolvidas conforme disposto na 

legislação acima descrita, considerando as Diretrizes Assistenciais dos Protocolos do 

Ministério da Saúde no âmbito do Programa Nacional de Imunizações (PNI), e as diretrizes 

legais descritas na Lei do Exercício Profissional e nas Resoluções e Decisões do Sistema 

COFEN / CORENs, que estabelecem princípios para o controle das condutas técnica, ética e 

legal para cada categoria de Enfermagem. Recomendamos a adoção de protocolos 

assistenciais de boas práticas, especificando as atribuições de cada membro da equipe, assim 

como a descrição passo a passo para a execução e registro dos procedimentos a serem 

realizados, com posterior validação pelos respectivos responsáveis técnicos e imediata 

capacitação de todos os envolvidos no processo assistencial.” 

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

conclui que, fica assegurado à Enfermagem desempenhar atividade de sala de vacina, uma vez 

indiscutível que os profissionais de Enfermagem possuem exercício legal para a função de 

vacinadores, quando, devidamente treinados e capacitados, podem participar do manuseio, 

conservação, preparo e administração, registro e descarte dos resíduos resultantes das ações 

de vacinação. Assim sendo, os profissionais de Enfermagem são considerados aptos para a 

administração de imunobiológicos, incluindo a vacina BCG-ID. Considera-se imprescindível 

a observação das Diretrizes Assistenciais dos Protocolos do Ministério da Saúde no âmbito do 

Programa Nacional de Imunizações (PNI), e as diretrizes legais descritas na Lei do Exercício 

Profissional e nas Resoluções e Decisões do Sistema COFEN / CORENs, que estabelecem 

princípios para o controle das condutas técnica, ética e legal para cada categoria de 

Enfermagem. Recomendamos a adoção de protocolos assistenciais de boas práticas, 

especificando as atribuições de cada membro da equipe, assim como a descrição passo a passo 

para a execução e registro dos procedimentos a serem realizados, com posterior validação 

pelos respectivos responsáveis técnicos e imediata capacitação de todos os envolvidos no 

processo assistencial. De acordo com a Lei do Exercício Profissional, o Enfermeiro é 
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responsável pela supervisão, orientação e direção do trabalho desenvolvido na sala de 

vacinação e pelo processo de educação permanente da equipe, tanto em âmbito público como 

privado. 

  

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 18 de março de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 19/03/2019.  
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