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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº 006/CT/2014 

 

I. Identificação: Trata-se de solicitação de resposta técnica sobre a legalidade da prescrição 

por enfermeiro do procedimento de extubação orotraqueal. 

 

                  

II. Histórico:  A Enfermeira solicita resposta técnica acerca da legalidade da prescrição por 

enfermeiro do procedimento de extubação orotraqueal para constar em nível de auditoria. 

 

III. Solicitação: resposta técnica para esclarecimentos a respeito da legalidade da prescrição 

por enfermeiro do procedimento de extubação orotraqueal. 

 

 

Encaminhamento: O termo desmame refere-se ao processo de transição da ventilação 

mecânica (VM) para a ventilação espontânea nos pacientes que permanecem em VM invasiva 

por tempo superior a 24horas. O sucesso no desmame da ventilação é definido como a 

manutenção da ventilação espontânea por pelo menos 48 horas após a interrupção da VM, 

sendo o desequilíbrio entre a capacidade e a demanda ventilatória a causa mais comum de 

insucesso. 

                 A extubação é a retirada da cânula traqueal após estabilização do quadro clínico. 

As vias aéreas devem ser permeáveis, os resultados gasométricos satisfatórios e o nível de 

consciência aceitável (mínimo de oito pontos na escala de Glasgow). 

                  A equipe de enfermagem ainda concentra seus conhecimentos na prática de 

cuidados associados principalmente às questões de aspiração de secreções pulmonares, 

cuidados com os eventos adversos do cuidado de enfermagem como é o caso da extubação 

acidental, da hipóxia , da lesão traqueal por posicionamento inadequado do tubo,das arritmias 

durante os procedimentos de enfermagem, da modificação de parâmetros hemodinâmicos 

durante os procedimentos de enfermagem, enfim há um sem número de eventos todos 
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relacionados aos cuidados de enfermagem na intubação orotraquel e medidas que possam 

evitar a extubação acidental..  

                 A implementação de um guia de prevenção da extubação acidental favorece a 

construção de indicadores de qualidade na terapia intensiva associados à equipe de 

enfermagem. Também é possível oferecer uma ferramenta que possa auxiliar uma assistência 

qualificada e embasada em conceitos que objetivem a segurança do paciente pois o 

prognóstico de qualquer paciente depende também da qualidade do tratamento recebido.  

                 Sob outro ângulo, protocolos testados podem auxiliar os profissionais de 

enfermagem a compreender o impacto dos mesmos na diminuição de eventos adversos, como 

e o caso da extubação acidental. 

                O Parecer Coren/SC N.º 008/AT/2006, determina que “os profissionais de 

Enfermagem podem colaborar com o Médico Anestesista dentro dos limites da legislação do 

seu exercício profissional, não lhes sendo permitido assumir atividades de competência do 

Médico Anestesista”, como no caso da extubação. 

      O Parecer Coren/SC 028/AT/2006, que trata da realização de atividades de 

enfermagem no item 2.3, “com base na presente fundamentação e análise, constam do 

Quadro 1 os procedimentos que podem ser executados pelo Enfermeiro e/ou Técnico em 

Enfermagem, devidamente capacitados, não sendo porém atos privativos da categoria 

profissional da Enfermagem. No referido quadro 1, item 10 – consta a extubação orotraqueal 

com atribuição do enfermeiro, não sendo privativa do mesmo, uma vez que outros 

profissionais da área da saúde podem realizá-lo. 

                  O referido parecer vem acompanhado de uma observação importante: “a maioria 

dos cuidados elencados no quadro 1, deste parecer podem ser considerados complexos e 

exigem conhecimentos científicos específicos e capacidade de tomar decisões imediatas, de 

modo que frente à complexidade do cuidado, o Enfermeiro deve refletir previamente se está 

capacitado para executá-lo, se reconhece os riscos para o cliente e se tem capacidade tomar 

decisões imediatas ou para intervir nas possíveis intercorrências.    
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               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 regulamentam a atuação dos profissionais de enfermagem no 

interior das instituições de saúde, que o profissional enfermeiro, pode realizar a extubação 

orotraqueal quando habilitado/capacitado para tal e mediante prescrição médica. 

 

 

Florianópolis, 11 de fevereiro de 2014. 

 

 

    

Enfa.Dra. Janete Elza Felisbino 

Coordenadora da Câmara Técnica 

COREN-SC- 19.407 
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