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PARECER COREN-SP GAB Nº 037 / 2011 

                

 

                                                

1. Do fato 

Solicitado parecer por Técnico de Enfermagem sobre o procedimento de coleta de 

hemocultura ser privativo do profissional Enfermeiro, dentro da equipe de enfermagem. 

 

2. Da fundamentação e análise 

A hemocultura é um dos mais relevantes recursos diagnóstico para esclarecimento de 

febres indeterminadas, de causas infecciosas.1 É indicada quando se suspeita de bacteremia 

ou septsemia; sendo que a detecção e identificação rápidas do patógeno (bactérias, fungos, 

vírus e parasitas) no sangue podem auxiliar na definição diagnóstica clínica e etiológica do 

agravo.2 

A técnica de coleta de sangue deve ser asséptica, assim como o transporte, a semeadura 

do material e a interpretação do resultado devem ser isentos de fatores que levem a 

resultados falsos, à contaminação do material ou à destruição de microrganismos.1 

Diversos autores, na descrição do procedimento de coleta de hemocultura, alertam 

para:1,2,3 

- utilização de técnica asséptica e manuseio das amostras de sangue de acordo com as 

precauções padrão; 

- após a degermação do local da punção com agente antisséptico, esperar secar por, 

aproximadamente, 1 minuto;  

- limpar as tampas de borrachas dos frascos de cultura com iodo e esperar secar 

naturalmente. Após, limpá-las com álcool a 70%; 

 Assunto: Coleta de Hemocultura pela 
equipe de enfermagem 
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- após a desinfecção, não palpar o local da punção venosa, exceto se foram utilizadas 

luvas estéries, pois esta prática é a maior causa potencial de contaminação de hemoculturas; 

- não utilizar acesso venoso prévio e, sempre que possível, colher o sangue abaixo do 

acesso existente, para evitar diluição da amostra. 

A técnica de punção venosa e cuidados após realização do procedimento é comum as 

demais solicitações de coleta de sangue.  

 De acordo com o artigo 11, inciso I, e alíneas, da Lei 7.498/1.9864, compete ao 

Enfermeiro: 

“ Art. 11 - Ao enfermeiro incumbe:  

I - privativamente:  

...  

c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação 

dos serviços da assistência de Enfermagem;  

... 

i) consulta de Enfermagem;  

j) prescrição da assistência de Enfermagem;  

...” 

 

Ainda, o artigo 15 desta mesma Lei, prevê que os profissionais de nível médio de 

enfermagem somente podem desenvolver suas atividades profissionais sob orientação e 

supervisão de Enfermeiro4. 

 

3. Da Conclusão 

 Diante do exposto, tem-se que os profissionais de Enfermagem podem realizar 

coleta venosa para hemocultura, desde que suas ações sejam fundamentadas e registradas 

mediante a elaboração do Processo de Enfermagem, previsto na Resolução COFEN 

358/20095, isto é, invariavelmente, há necessidade de avaliação e delegação do profissional 
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Enfermeiro que irá determinar qual colaborador está devidamente capacitado para assumir 

o procedimento. Dependendo da complexidade e riscos, ele deverá executá-lo 

pessoalmente. Recomenda-se a existência de protocolo institucional para este fim. 

 Ressalta-se ainda, que é fundamental a padronização dos cuidados a serem 

prestados aos pacientes submetidos à coleta de hemocultura, a fim de garantir assistência de 

enfermagem segura, sem riscos ou danos ao cliente causados por negligência, imperícia ou 

imprudência (artigo 12 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem6). 

  

É o nosso parecer. 

São Paulo, 08 de Abril de 2011 
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