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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 029/CT/2019 

 

Assunto: Câmara de Oxigenoterapia Hiperbárica. 

Palavras-chave: Câmara de Oxigenoterapia Hiperbárica; Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Gostaria de saber se nas realizações da oxigênio terapia em câmaras hiperbáricas multiplace 

com capacidade para dez pessoas com os mais variados tipos de lesões que vão desde pés 

diabéticos, traumas abertos e fechados e imunodeprimidos mais um profissional de 

Enfermagem. A pergunta é se juntamente com estas pessoas pode haver pacientes vindo de 

hospitais com quadro de isolamento por bactérias multirresistentes.  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

A atividade médica hiperbárica é regulamentada no Brasil por meio da Resolução 

nº 1457/95, do Conselho Federal de Medicina, onde lê-se: “ I – Disposições gerais 1.1 - A 

oxigenoterapia hiperbárica (OHB) consiste na inalação de oxigênio puro, estando o indivíduo 

submetido a uma pressão maior do que a atmosférica, no interior de uma câmara hiperbárica; 

1.2 – Não se caracteriza como oxigenoterapia hiperbárica (OHB) a inalação de 100% de O2 

em respiração espontânea ou através de respiradores mecânicos em pressão ambiente, ou a 

exposição de membros ao oxigênio por meio de bolsas ou tendas, mesmo que pressurizadas, 

estando a pessoa em pressão ambiente.” 

De acordo com as diretrizes estabelecidas pela Sociedade Brasileira de Medicina 

Hiperbárica, a oxigenioterapia hiperbárica é realizada em câmaras que consistem em 

equipamentos estanques, com paredes rígidas, que podem ser de dois tipos: as monopacientes 

(monoplace) ou as multipacientes (multiplaces). As câmaras multipaciente acomodam mais 

que um indivíduo, a pressurização é realizada com ar a uma pressão maior que uma atmosfera 

(1 atm), onde os pacientes inalam oxigênio puro por máscaras. As câmaras monopacientes 

acomodam apenas um indivíduo e a pressurização é realizada com oxigênio puro a uma 
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pressão maior que uma atmosfera (1 atm), com o paciente inalando o gás do ambiente 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA HIPERBÁRICA, 2016). 

A terapêutica possui indicação exclusiva Médica e é recomendada para uma série 

de patologias dentre as quais destacam-se: embolias gasosas; doença descompressiva; 

embolias traumáticas pelo ar; envenenamento por monóxido de carbono ou inalação de 

fumaça; envenenamento por cianeto ou derivados cianídricos; gangrena gasosa; Síndrome de 

Fournier; outras infecções necrotizantes de tecidos moles - celulite, fascites e miosites; 

isquemias agudas traumáticas – lesão por esmagamento, síndrome compartimental, 

reimplantação de extremidades amputadas e outras; vasculites agudas de etiologia alérgica, 

medicamentosa ou por toxinas biológicas (aracnídeas, ofídios e insetos); queimaduras 

térmicas e elétricas; lesões refratárias – úlceras de pele, lesões pé-diabético, escaras de 

decúbito, úlcera por vasculites auto-imunes, deiscências de suturas; lesões por radiação: 

radiodermite, osteorradionecrose e lesões actínicas de mucosas; retalhos ou enxertos 

comprometidos ou de risco; osteomielites; anemia aguda, nos casos de impossibilidade de 

transfusão sanguínea (SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA HIPERBÁRICA, 2016). 

De acordo com as diretrizes estabelecidas pela Sociedade Brasileira de Medicina 

Hiperbárica as quais trazem as normas para cuidados com pacientes infectados/ colonizados, 

temos: 2.1. Procedimentos 2.1.1. Higienização das mãos  

2.2.5. Precauções para pacientes com patógenos multirresistentes 

[...] 

2.2.5.2. Os pacientes portadores de microrganismos multirresistentes deverão 

preferencialmente, realizar a sessão hiperbárica individual. O Técnico de Enfermagem que 

transporta e/ou acompanha os pacientes deverá seguir as precauções de contato, usando 2 

(duas) luvas no manuseio no interior da câmara. 

A Norma regulamentadora nº 32 é a que cuida da saúde dos profissionais da área 

de saúde e tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de 

medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem 

como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Os 

objetos que regulamentam a N32 são:  
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 risco de exposição ocupacional a agentes biológicos (inclui as exposições 

ocupacionais acidentais) – (32.2)  

 risco de exposição ocupacional a agentes químicos, isto é, produtos químicos de uma 

maneira geral e quimioterápicos antineoplásicos – (32.3)  

 risco de exposição ocupacional a agentes físicos (particularmente a radiações 

ionizantes e material radioativo) – (32.4)  

 gestão de resíduos de serviços de saúde – (32.5)5. Condições de conforto por ocasião 

das refeições – (32.6) 6. lavanderias – (32.7)7. limpeza e conservação – (32.8)8. 

Manutenção de máquinas e equipamentos – (32.9). 

 [...] 

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. 

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

concorda com a Sociedade Brasileira de Medicina hiperbárica e recomenda que os pacientes 

portadores de microrganismos multirresistentes, realizem a sessão hiperbárica individual, 

preferencialmente. O Profissional de Enfermagem que transporta e/ou acompanha os 

pacientes deverá seguir as precauções de contato, usando 2 (duas) luvas no manuseio no 

interior da câmara. Cabe ressaltar que para a realização com segurança do referido 

procedimento, faz-se necessária e Educação Permanente em Serviço com elaboração e 

atualizações frequentes de protocolos, procedimento operacional padrão ou normas técnicas 

que regulamentem de forma multidisciplinar o procedimento de oxigênio terapia em câmaras 

hiperbáricas. 
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É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 18 de março de 2018. 

 

 

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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