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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 001/CT/2015/RT 

 

Assunto:  Informações sobre a aspiração nasal de crianças menores de 02 anos em Unidade Básica 

de Saúde sem a presença do pediatra e sem o carrinho de emergência devidamente equipado.  

 

I - Solicitação recebida pelo Coren: 

“Gostaria de receber informações com relação à aspiração nasal de crianças menores de 02 

anos em Unidade Básica de Saúde sem a presença do pediatra e sem o carrinho de emergência 

devidamente equipado”. 

 

II -  Resposta Técnica do Coren: 

A aspiração nasal tem como finalidade, retirar fluidos das vias aéreas superiores, melhorando 

a respiração e evitando a bronco aspiração. Os riscos da aspiração nasal envolvem: lesão das vias 

aéreas superiores, estimulação vagal e diminuição de saturação. Alguns cuidados devem ser 

observados durante a aspiração nasal: evitar a introdução da sonda de aspiração de maneira brusca ou 

na faringe posterior, pois esse procedimento pode induzir à resposta vagal e ao espasmo laríngeo, com 

apneia e bradicardia; a aspiração da hipofaringe também deve ser evitada, pois pode causar atelectasia, 

trauma e prejudicar o estabelecimento de respiração efetiva; devem ser seguidos os princípios de 

“precauções padrão” e os cuidados para evitar disseminação das secreções no ambiente; o conteúdo 

dos frascos do aspirador deve ser desprezado no expurgo, sempre que possível, de acordo com a 

quantidade de secreção depositada; o frasco de aspiração deve ser trocado, assim como a extensão de 

látex, a cada 24 horas, ou menos, se necessário ( Potter, Perry, 2014). 
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É um procedimento de Enfermagem, podendo ser realizado pelo Enfermeiro, que deve 

prestar os procedimentos respaldado em fundamentação científica, assegurando uma assistência livre 

de riscos. 

De acordo com a Resolução COFEN nº 311/2007, que aprova a reformulação do Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem, com a Resolução COFEN nº 358/2009 e com o Decreto nº 

94.406/87 que regulamenta a Lei nº 7.498/86, o enfermeiro tem como responsabilidade: 

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. 

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. 

A Portaria MS/GM nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, que aprovou a Política Nacional de 

Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, 

para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), 

prevê no Anexo A, atribuição específica do Enfermeiro no atendimento aos usuários do Sistema Único 

de Saúde, descrevendo como atribuição específica do Enfermeiro. 

[...] 4.3.2 Das atribuições específicas  

4.3.2.1 Do Enfermeiro: [..]  

II - Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme 

protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do 

Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão [...]. 

Assim sendo, a aspiração nasal em crianças menores de dois anos, pode ser realizada  na 

Unidade Básica de Saúde, sem a presença do pediatra, devendo ser observados os cuidados 
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necessários para que o procedimento seja livre de riscos para o paciente. A utilização do carrinho de 

emergência devidamente equipado  favorece a assistência livre de riscos. 

Recomendamos  a elaboração de protocolos institucionais que padronizem os cuidados a 

serem prestados, a fim de garantir uma assistência de enfermagem segura, sem riscos ou danos ao 

cliente causados por negligência, imperícia ou imprudência.  

Bases de consulta: 

 POTTER, P, PERRY, A. G.; Fundamentos de Enfermagem,  8 ed., 2014. 

MINISTERIO DA SAUDE. Portaria MS/GM nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, que aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica. Disponível em 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html. Acesso em 04 de maio 

de 2015. 

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). Resolução COFEN-311/2007. Aprova a 

reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Disponível em: 

<http://portalcofen.gov.br/sitenovo/node/4159. Acesso em 04 de maio de 2015. 

 

Florianópolis, 08 de maio de 2015. 

 

 

Enf. Dr. Maria Emilia de Oliveira 

Câmara Técnica da Saúde da Mulher e do Recém-nascido 

COREN-SC 11789 
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