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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 016/CT/2020 

 

Assunto: Realização pelos profissionais de Enfermagem do procedimento de 

perfuração do lóbulo auricular para colocação de brincos 

 

Palavras-chave: Técnicos de Enfermagem; Enfermeiros; Perfuração; 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Solicito Parecer sobre a perfuração do lóbulo da orelha em recém-nascido para a inserção de 

brinco em uma Unidade de Saúde Especializada em atendimento Infantil pelo SUS, por 

técnicos de Enfermagem. 

  

II - Da fundamentação e análise: 

A ANVISA, através de RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA (RDC) 

pela RDC Nº 44, DE 17 DE AGOSTO DE 2009, dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas 

para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos 

e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras providências. 

Em seu Art. 61. §1º São considerados serviços farmacêuticos passíveis de serem prestados em 

farmácias ou drogarias a atenção farmacêutica e a perfuração de lóbulo auricular para 

colocação de brincos. 

Na seção II. Da Perfuração do Lóbulo Auricular para Colocação de Brincos. Em 

seus Art.78, 79 e 80, define:  

Art. 78. A perfuração do lóbulo auricular deverá ser feita com aparelho específico 

para esse fim e que utilize o brinco como material perfurante. Parágrafo único. É vedada a 

utilização de agulhas de aplicação de injeção, agulhas de suturas e outros objetos para a 

realização da perfuração.  
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Art. 79. Os brincos e a pistola a serem oferecidos aos usuários devem estar 

regularizados junto à ANVISA, conforme legislação vigente. §1º Os brincos deverão ser 

conservados em condições que permitam a manutenção da sua esterilidade. §2º Sua 

embalagem deve ser aberta apenas no ambiente destinado à perfuração, sob a observação do 

usuário e após todos os procedimentos de assepsia e antissepsia necessários para evitar a 

contaminação do brinco e uma possível infecção do usuário.  

Art. 80. Os procedimentos relacionados à antissepsia do lóbulo auricular do 

usuário e das mãos do aplicador, bem como ao uso e assepsia do aparelho utilizado para a 

perfuração deverão estar descritos em Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). §1º Deve 

estar descrita a referência bibliográfica utilizada para o estabelecimento dos procedimentos e 

materiais de antissepsia e assepsia. §2º Procedimento Operacional Padrão (POP) deverá 

especificar os equipamentos de proteção individual a serem utilizados, assim como apresentar 

instruções para seu uso e descarte. 

Importante salientar que o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 

aprovado pela Resolução COFEN nº 564 de 06 de novembro de 2017 estabelece: 

(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. 

Ante ao exposto, considerando a RDC Nº 44, DE 17 DE AGOSTO DE 2009, da 

ANVISA e legislação de Enfermagem; o Conselho Regional de Enfermagem de Santa 

Catarina entende que o profissional de Enfermagem, devidamente capacitado, está apto a 

realizar o procedimento de perfuração do lóbulo auricular para colocação de brincos, desde 

que respeitados todos os preceitos da referida RDC e da legislação de Enfermagem pertinente. 
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É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 17 de agosto de 2020. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

Revisado pela Direção em 19/08/2020. 
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