
   
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

 

Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

coren-sc@coren-sc.org.br | www.corensc.gov.br 

 

 

RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 013/CT/2015/RT 

 

 

Assunto: cuidados com traqueostomizados, colostomizados e gastrostomizados em 

âmbito escolar. 

 

 

I. Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

O solicitante pede “(...) esclarecimentos sobre os cuidados com alunos de ensino 

fundamental com necessidades especificas em saúde e que frequentam as escolas públicas 

municipais. Temos casos de traqueostomizados, colostomias, gastrostomias, que no horário 

que estão na escola necessitam de alimentação e cuidados. Nossa dúvida é como instituição de 

ensino só contratamos professores e as equipes de saúde ficam nos centros de saúde como 

apoio mas nunca dentro da escola nem perto do aluno, eles se dispõem a ensinar a fazer e é 

isso que queremos saber se qualquer pessoa pode mesmo lidar com estes casos enquanto o 

aluno esta na escola. Nossos professores tem se queixado de não saber atender a estas 

necessidades tão especificas onde alimentar por sonda leva cerca de 40 minutos e exige um 

preparo da alimentação que tem sido feito em nossas cozinhas. Temos ainda receio sobre o 

manejo de seringas, limpeza de traqueo, etc. Poderiam nos auxiliar se devemos solicitar a 

saúde que atenda estas crianças nas suas necessidades especificas em saúde ou se um cuidador 

deve ser contratado ou técnico de enfermagem, ou de quem é a responsabilidade sobre estes 

procedimento quando a criança está na escola.” 

 

II. Resposta técnica do COREN/SC:  

 

Quando se refere a paciente ostomizado, o Ministério da Saúde em 16 de novembro 

de 2009 publicou a Portaria 400 que regulamenta a atuação dos serviços de saúde do Sistema 

Único de Saúde para garantir atenção integral à saúde a pacientes ostomizados, por meio de 
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intervenções multidisciplinar e especializadas. Na Enfermagem a estomoterapia é uma 

especialidade em nível de pós graduação latu sensu, sendo o enfermeiro o profissional 

indicado para este tipo de serviço. 

As palavras ostomia, ostoma ou estomia é de origem grega cujo significado de boca 

ou abertura realizada quando da exteriorização de uma víscera oca através do corpo, e o 

prefixo, local de abertura acompanhado pelo sufixo ostomia denomina o evento: 

traqueostomia, colostomia, gastrostomia, jejunostomia....  

Gastrostomia e jejunostomia (enterostomia) são procedimentos cirúrgicos para a 

fixação de uma sonda alimentar. Um orifício artificial é criado na altura do estômago 

(gastrostomia) ou na altura do jejuno (jejunostomia). Este orifício cria uma ligação direta do 

meio externo com o meio interno do paciente.  

A cirurgia é realizada em pacientes que perderam, temporária ou definitivamente, a 

capacidade de deglutir os alimentos, tanto em consequência de lesões cerebrais graves ou 

transtornos do trato gastrointestinal superior. O procedimento cirúrgico só é recomendado 

quando há a necessidade de alimentação por longo prazo, ao menos três (3) a dez (10) anos, 

quando o paciente necessita de alimentação por curtos períodos, a alimentação naso/enteral ou 

naso/gástrica, é a mais recomendada.  

A Resolução RDC n. 63 de 06 de julho de 2000, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), regulamenta a Terapia de Nutrição Enteral, determinando a necessidade 

da Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN), que é definida como ‘grupo 

formal e obrigatoriamente constituído de pelo menos um profissional de cada categoria, a 

saber: Médico, Nutricionista, Enfermeiro e Farmacêutico, podendo ainda incluir profissionais 

de outras categorias, habilitados e com treinamento específico para a prática da Terapia 

Nutricional. Segundo este documento, “o Enfermeiro é responsável pela administração da 

nutrição enteral (NE) e prescrição dos cuidados de enfermagem em nível hospitalar, 

ambulatorial e domiciliar. A equipe de enfermagem envolvida na administração da NE é 

formada pelo enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem, tendo cada 

profissional suas atribuições dispostas em legislação específica.” (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, 2000).  
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O termo colostomia designa a união à parede abdominal anterior de uma porção do 

cólon, com o fim de permitir a evacuação de fezes e gases. Esta evacuação dá-se por um 

orifício chamado estoma. As fezes saem pelo estoma, localizado na superfície do abdômen e 

são coletados em uma bolsa plástica adaptada à pele. 

A troca da bolsa é recomendada entre cinco (5) e sete (7) dias, ou quando 

necessário. O depósito das fezes na bolsa coletora se inicia em torno de 72 horas após a 

intervenção cirúrgica. A drenagem poderá ser contínua e constante, pois não há controle de 

retenção (esfíncter) dos dejetos ao redor do Estoma. A bolsa coletora deve ser esvaziada a 

cada quatro (4) ou seis (6) horas. Deve-se observar a quantidade de material drenado com 

constância e não permitir que seja preenchida além da sua metade. O preenchimento além 

desse limite coloca em risco a integridade do Estoma, ocasionando lesões e grande risco de 

infecção. A pele no Estoma deve permanecer rosa ou vermelho vívido e brilhante. Observar a 

pele ao redor da bolsa coletora, bem como a fixação e seu aspecto. Se muito sujo ao redor da 

fixação, deve-se fazer a troca da bolsa coletora. 

Para os colostomizados a reclusão em casa, longe do convívio com pessoas 

conhecidas e familiares é a principal razão para a depressão e o rápido declínio cognitivo. 

Para uma boa adaptação física, mental, emocional, psicológica, social e profissional é 

imprescindível que o cliente esteja bem informado e conte com o apoio dos seus familiares e 

amigos. Sobretudo receba a ajuda de profissionais de saúde especializados, chamados de 

estomaterapeutas. Os estomaterapeutas são profissionais da área de enfermagem com 

especialização reconhecida 

O enfermeiro cuida da colostomia até que o cliente comece a aprender como cuidar 

da colostomia por si mesmo. Sendo que cuidar não é apenas monitorar o funcionamento 

mecânico da colostomia, mas também é um olhar abrangente para um cliente que sofreu 

alterações fisiológicas e principalmente na sua estética, ou seja, alterações na sua auto-

imagem.  

O procedimento de instalação da traqueostomia é simples, realizado pelo médico no 

ambiente de centro cirúrgico preferencialmente, e a abertura do estoma na parede anterior da 

traquéia fica garantida pela inserção de cânula provisória ou permanente. Segundo Ricz et al. 

(2011), as traqueostomias tem o objetivo primário de servir como alternativa artificial e 
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segura para a passagem do ar, podendo ser temporárias ou definitivas. Suas indicações 

incluem a desobstrução de vias aéreas, permitirem ventilação mecânica em substituição aos 

tubos endotraqueais e higiene brônquica, entre outras. 

Em caso de sonda metálica, o cuidado rotineiro com a traqueostomia consiste em 

limpar pelo menos a cada 8 horas. Os pacientes que recebem cânulas metálicas permanentes 

devem ser orientados quanto ao cuidado domiciliar, com os objetivos de promover a 

cicatrização do estoma, prevenir infecção, manter a via aérea permeável e oferecer conforto 

ao paciente. O ensino do paciente e cuidador (familiar, vizinho, amigo) quanto aos cuidados 

da traqueostomia é responsabilidade do Enfermeiro (MORTON et al., 2007). Cabe à equipe 

interdisciplinar o acompanhamento do paciente nos cuidados domiciliares.  

Como cuidado profissional é importante salientar que o Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem aprovado pela Resolução COFEN nº 311 de 12 de maio de 2007 

estabelece nos direitos, responsabilidades e deveres que o profissional de enfermagem deverá 

respeitar:  

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 cargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro de si e para 

outrem; 

Esse Código de Ética, no que se refere às Proibições acerca da prática profissional da 

enfermagem, institui o seguinte: 

Art.32 - Executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam a segurança 

da pessoa; 

As atribuições dos Profissionais de Enfermagem estão definidas na Lei Federal nº 

7.498/86, no Decreto Federal nº 94. 406/87, como também, em outros instrumentos legais, a 

exemplo das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e das Decisões 

COREN/SC. 

 

Ante ao exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, entende, 

de acordo com a legislação que regulamenta a atuação dos profissionais de enfermagem, que 
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faz parte das competências do profissional de enfermagem os cuidados com 

traqueostomizados, colostomizados e gastrostomizados. Sendo que a administração da dieta, 

troca de bolsa de colostomia e limpeza de cânula metálica de traqueostomia  podem ser 

realizadas pelo profissional Técnico em Enfermagem sob supervisão do enfermeiro. Salienta-

se que estas atividades não competem a profissionais de outras áreas como, por exemplo, 

professores e recomenda-se que o setor educação faça interlocuções com o setor saúde para 

que este disponibilize profissionais enfermeiros e técnicos dos serviços de saúde para atuarem 

na escola ou, a contratação de Enfermeiros e técnicos de Enfermagem especificamente para o 

ambiente escolar quando as necessidades dos alunos assim requisitarem. 

 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 16 de junho de 2015. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 30 de julho de 2015. 
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