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1. Do fato 

Questionamento sobre a possibilidade de realização de drenagem de abscesso de incisão 

cirúrgica com a utilização de bisturi, pelo Enfermeiro. 

 

2. Da fundamentação e análise 

Conforme questionamento formulado, cabe antes de mais nada, tecer consideração de 

caráter elucidativo a respeito do que seja um abscesso. Para tanto, vale-se da definição descrita na 

obra sobre patologia, intitulada “Bases Patológicas das Doenças”: 

 

Os abscessos são coleções localizadas de tecido inflamatório purulento, causado pela 

supuração dentro de um tecido, um órgão ou um espaço confinado. Eles são produzidos 

pela infecção profunda dos tecidos por bactérias piogênicas. Os abscessos possuem uma 

região central que parece ser uma massa necrótica de leucócitos e células do tecido 

envolvido (KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2005, p. 81). 

 

 Sendo assim, os abscessos, são respostas a reações inflamatórias
1
 causadas por diversos 

motivos, sendo um deles o estímulo desencadeado por agentes infecciosos, bem como toxinas 

liberadas por tais agentes no tecido celular (KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2005, p.50). 

  

                                                 
1
 A inflamação é uma reação complexa a vários agentes nocivos, como os microorganismos e células danificadas, 

geralmente necróticas, que consiste de respostas vasculares, migração e ativação de leucócitos e reações 

sistêmicas[...]A resposta inflamatória está intimamente ligada ao processo de reparo. A inflamação destrói, dilui ou 

isola o agente nocivo e desencadeia uma série de eventos que tentam curar e reconstruir o tecido danificado[...]é 

fundamentalmente um mecanismo de defesa, cujo objetivo final é a eliminação da causa inicial da lesão celular (p. 

ex. microorganismos, toxinas)  e da consequências de tal lesão (p. ex. células e tecidos necróticos). 

 Ementa: Drenagem de abscesso de incisão 

cirúrgica por Enfermeiro. 



                                    

  CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 

2 

 

 Neste sentido, o abscesso seria gerado, uma vez que além da solução de continuidade 

cirurgicamente causada, esta sofresse ação direta de microorganismo capaz de desenvolver a 

resposta inflamatória. 

 Instalada tal resposta inflamatória, emerge a necessidade de se canalizar esforços com a 

finalidade de conter tal reação e promover a saúde. Dentro deste processo de cuidado da saúde, 

por óbvio que o profissional de Enfermagem está inserido como importante membro, sendo sua 

atuação imprescindível. 

 Mesmo porque, os princípios fundamentais que balizam o Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem (CEPE), trazem em seu bojo a prerrogativa do Enfermeiro como 

integrante da equipe de saúde, bem como das ações que visem satisfazer as necessidades de saúde 

da população, respeitando a vida, a dignidade e os direitos humanos (CONSELHO FEDERAL 

DE ENFERMAGEM, 2007). 

 Visando o aperfeiçoamento de ações capazes de promover a saúde, pode ser observado 

que nos últimos anos, o profissional de Enfermagem vem buscando cada vez mais se especializar 

em determinadas áreas de atuação, sendo que uma delas é justamente o cuidado de feridas das 

mais diversas, com tratamentos cada vez mais variados. 

 Cabe então ressaltar, que a Enfermagem tem o dever não de cura, mas sim de oferecer o 

melhor tratamento no intuito de minorar o sofrimento, e neste sentido, deve o profissional agir de 

forma diligente e prudente para que o resultado seja buscado, com a cautela e zelo necessário 

para que não se ocasione o agravamento de feridas pré existentes, ou ainda, cause novas lesões, 

sob pena de responder civil e criminalmente pelos atos praticados (CARVALHO, 2012). 

 Corroborando declaração acima, transcrevemos os artigos do Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem, o qual determina a realização de assistência de forma segura e 

protetiva em relação ao destinatário do cuidado: 

 

RESPONSABILIDADES E DEVERES 

Art. 12 – Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de Enfermagem livre de 

danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. 

Art. 13 – Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e 

somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e 

para outrem. 

[...] 
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Art. 21 – Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, 

negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da Equipe de Saúde. 

[...] (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2007). 

 

 Assim, o profissional de Enfermagem que cometer qualquer ato ilícito pela ação 

realizada, além de infração ética, também comete infração civil, sendo obrigado a reparar o dano 

causado, conforme preceitua o Código Civil Brasileiro: 

  

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito. 

[...] 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 

casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor 

do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem (BRASIL, 2002). 

 

 Sendo constatada a responsabilidade do profissional em decorrência da atitude 

negligente, imprudente ou ainda pela imperícia
2
, surge o dever de indenizar, que poderá tanto ser 

de natureza material, quanto moral (CARVALHO, 2012, p.279). 

 Fato é que ao se utilizar de uma lâmina de bisturi, no intuito de realizar a drenagem de 

abscesso de incisão cirúrgica a qual o profissional de Enfermagem não deu causa, estaria este 

assumindo a responsabilidade sobre um ato que inicialmente não fora de sua autoria, 

respondendo pelas consequências surgidas desta última intervenção, bem como àquelas 

anteriores. 

 Embora os profissionais de Enfermagem busquem aprimoramento e novos espaços a 

cada dia, cabe ao Conselho de Enfermagem se manifestar quanto às questões ética e legais que 

surjam devido a novas áreas de atuação, na intenção não de punir o profissional, mas sim, 

primordialmente de proteger e direcionar a atuação e intervenção segura da Enfermagem. 

 

                                                 
2
 Diz-se negligente a conduta daquele que pode e deve agir, mas não o faz. Caracteriza-se pela omissão, pela inércia, 

pela ausência de cautela razoável que as circunstâncias exigem [...] A imprudência se manifesta pela falta de cautela 

no exercício de determinada atividade. Trata-se de conduta comissiva, em que o agente deixa de se cercar dos 
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3. Da Conclusão 

Sendo assim, ante o acima exposto e observando a legislação vigente, ainda que o 

profissional de Enfermagem faça parte de um processo que visa a promoção de saúde, bem como 

busque a cada dia alçar novos campos de atuação, o Conselho Regional de Enfermagem não 

autoriza os profissionais de Enfermagem a realizarem drenagem de abscesso decorrente da 

cirurgia se utilizando de lâmina de bisturi, uma vez que poderão, em assim fazendo, incorrer em 

responsabilidade por atos que inicialmente não deram causa, bem como responder de forma 

indenizatória por eventuais danos causados. 

 

É o parecer. 
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devidos cuidados na execução do ato.[...]Quanto à imperícia, tem-se a ação daquele que não detém os devidos 

conhecimentos técnicos, o preparo devido para o exercício da profissão. 
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