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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº. 010/DEFISE/2013 

 

I. Identificação: O Coren/SC recebeu pelo Fale Conosco solicitação de resposta 

acerca das dúvidas sobre a necessidade de prescrição médica da sonda 

nasoenteral quando paciente retira e tem que ser repassado em 9 de janeiro de 

2013. 

 

II. Histórico: Consulta a necessidade de prescrição médica da sonda nasoenteral 

quando paciente retira. Paciente idosa, acamada, restrita ao leito, com sondagem 

nasoenteral para alimentação e medicação. No caso da própria paciente retirar esta 

sonda se é necessário a prescrição médica para cada vez que houver necessidade de 

repassar essa sonda e se o médico deve colocar validade e se há necessidade de Rx  

após a colocação e em quanto tempo pode ser iniciada  alimentação e ou medicação. 

 

III.  Solicitação: resposta acerca das dúvidas sobre a necessidade de prescrição 

médica da sonda nasoenteral quando paciente retira e tem que ser repassado 

 

Encaminhamentos: A Responsabilidade da Enfermagem no cuidado ao individuo nos 

leva a algumas reflexões para um prática segura com qualidade de assistencia: na Lei 

do Exercício profissional 7.498 de 25 de junho de 1986, cabe ao enfermeiro (a) 

realizar entre outras atribuições no art 11 participar da na elaboração, execução e 

avaliação dos planos assistenciais de saúde além, das ações privativas do enfermeiro. 

O Código  de Defesa do Consumidor no Art 6º enfatiza que “ São direitos  básicos do 

consumidor: I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por 

práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos”. E 

o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução Cofen nº 311/2007 

no art. 13 nas Responsabilidades e Deveres o profissional deve “Avaliar 
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criteriosamente sua competencia técnica, cientifica, ética e legal e somente aceitar 

encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e outrem”.  

 

Nutrição Enteral (NE): alimento para fins especiais, com ingestão controlada de 

nutrientes, na forma isolada ou combinada, de composição definida ou estimada, 

especialmente formulada e elaborada para uso por sondas ou via oral, industrializado 

ou não, utilizada exclusiva ou parcialmente para substituir ou complementar a 

alimentação oral em pacientes desnutridos ou não, conforme suas necessidades 

nutricionais, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando a síntese ou 

manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas.  

Para efeito de Regulamento Técnico (RDC ANVISA 63/2000) no item 4.9. compete ao 

médico, de acordo com as atribuições do Anexo I: indicar, prescrever e acompanhar os 

pacientes submetidos à TNE. Neste mesmo anexo ainda descreve que a via de 

administração da NE deve ser estabelecida pelo médico ou enfermeiro, por meio de 

técnica padronizada e conforme protocolo previamente estabelecido. 

 A Lei nº 7.498/1986, que regulamenta o exercício da enfermagem no seu artigo 11 diz 

que entre as atividades de enfermagem do enfermeiro cabe privativamente cuidados de 

enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base 

cientifica e capacidade de tomar decisões.  

 

 Assim sendo, deve-se: 

 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, Resolução Nº 311 

de 12 de maio de 2007. 

Considerando a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem Nº 7498, de 25 de junho 

de 1986 e o decreto nº 94.406/87 que regulamente a lei. 

Considerando a Código de Defesa do Consumidor  que estabelece os direitos básicos 

do cidadão brasileiro. 

Considerando a RDC ANVISA nº 63 de 6 de julho de 2000. 
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Esclarece-se que a prescrição da SNE, especificidades e validade devem constar em 

protocolos das instituições e observadas as condições clínicas e capacidade técnico 

científica dos profissionais e o profissional responsável por esta prescrição.  

 

 

Florianópolis, 15 de janeiro de 2013. 

 

 

Helga Regina Bresciani 

Assessora de Fiscalização 

COREN-SC- 29525 

 

 


