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                    Assunto: Teste de enchimento capilar. 

 

1. Do fato 

 

Solicitação de esclarecimentos sobre a realização do teste de enchimento capilar pelo 

Auxiliar de Enfermagem. 

 

 

2. Da fundamentação e análise 

 

A Enfermagem segue regramento próprio, consubstanciado na Lei do Exercício 

Profissional (Lei n
o
 7.498/1986) e seu Decreto regulamentador (Decreto 94.406/1987), além 

do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE).  Neste sentido, a Enfermagem 

atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde humana, com autonomia e 

em consonância com os preceitos éticos e legais. 

 

Sendo assim, conforme o questionamento realizado, bem como em obediência à legislação, e 

tendo em vista questões técnicas e jurídicas envolvidas, entendemos que a perfusão periférica pode 

ser verificada com base na temperatura, coloração e grau de enchimento das extremidades. “O 

enchimento do leito vascular das extremidades é avaliado com a compressão da polpa de um 

ou mais dígitos, o que ocasiona um esvaziamento da microvasculatura daquela região. Com a 

liberação da compressão, o leito ungueal se torna esbranquiçado e vai, gradativamente, 

readquirindo a coloração normal da pele circunvizinha, à medida que o leito microvascular é 

novamente preenchido com sangue. Em indivíduos com perfusão periférica, normal, o 

enchimento é rápido, da ordem de dois a três segundos”. (Disponível em: http://revista. 

fmrp.usp.br/2004/vol37n3e4/4semiologia_cardiovascular.pdf). 



 

 

O Decreto n.º 94.406, de 08 de junho de 1987 que regulamenta a Lei 7.498 de 25 de 

junho de 1986 estabelece como atividades dos Auxiliares de Enfermagem:  

 

[...]  

Art. 11 O Auxiliar de Enfermagem executa as atividades auxiliares, de nível médio, 

atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe:  

[...] 

III executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras 

atividades de Enfermagem tais como:  

[...]  

g) realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídios de diagnóstico; 

[...]  (BRASIL, 1986; 1987). 

 

A Resolução COFEN Nº 311/2007, que normatiza o Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem, determina: 

 

[...] 

Direitos 

Art. 10 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, 

família e coletividade. 
[...] 
Responsabilidades e deveres 
Art. 12 Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de 

danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência [...] (CONSELHO 

FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2007). 

 

Diante do exposto, o teste de enchimento capilar pode ser realizado por todos os 

Profissionais de Enfermagem desde que capacitados, orientados e supervisionados pelo 

Enfermeiro, entretanto, a interpretação do teste deve ser feita pelo Enfermeiro.  

 


