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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº 014/CT/2015 

 

Assunto: esclarecimentos a respeito da instalação de dieta em sonda gástrica durante 

período de aula 

 

I. Solicitação recebida pelo COREN/SC: 

Sou enfermeira e trabalho com alunos especiais e necessitam receber alimentação por 

sonda gástrica durante o período de aula. Minha dúvida é quanto à instalação da dieta na 

sonda do aluno. 1. Quem é o responsável? 2. Professor pode administrar a dieta e instalar 

sonda?    

 

II. Resposta Técnica do COREN/SC: 

A instalação da sonda nasogástrica e nasoenteral é considerada procedimento 

complexo e como tal privativo do enfermeiro conforme lei do exercício profissional nº 

7.498/1986 que foi regulamentada pelo Decreto 94.406/1987, no seu artigo 11, inciso I, alínea 

m no qual define como ações privativas do Enfermeiro os cuidados de Enfermagem de maior 

complexidade norteados por conhecimento científico e tomada de decisão. A administração 

da dieta pode ser realizada pelo profissional Técnico de Enfermagem desde que sob 

supervisão do enfermeiro, conforme artigo 13 da lei supracitada.  

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 a saúde a pacientes ostomizados, por meio de 

intervenções multidisciplinar e especializadas. Na Enfermagem a estomoterapia é uma 

especialidade a nível de pós graduação latu sensu, sendo este o profissional indicado para este 

tipo de serviço. 

A palavra 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:  

gastrostomia, jejunostomia....  
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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 conseqüência 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).  

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; 
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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 o 

profissional enfermeiro é o responsável pela inserção e troca de sondas nasogástrica e 

nasoenteral, troca de sondas em gastrostomias e jejunostmias sendo que a administração da 

dieta pode ser realizada 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 a contratação de Enfermeiros e Técnicos em 

Enfermagem para o ambiente escolar sempre que 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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