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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº 021/CT/2014 

 

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

procedimento de Sonda Nasoenteral com posterior solicitação de Rx de confirmação, em Unidade 

Básica de Saúde.  

 

II. Histórico: De acordo com a profissional, gostaria de ser informada sobre a solicitação de RX 

pelo enfermeiro após passagem de sonda nasogástrica e nasoenteral.  

 

IV. Solicitação: solicitação de reposta técnica sobre a legalidade da realização do procedimento 

de Sonda Nasoenteral em Unidade Básica de Saúde.  

 

V. Encaminhamentos: A Portaria MS Nº 120, DE 14 de abril de 2009, estabelece os critérios de 

Credenciamento de instituições para realização de Terapia Nutricional. A Unidade deve dispor de 

estrutura física e funcional, materiais e equipamentos e recursos humanos, além de uma equipe 

multidisciplinar devidamente qualificada e capacitada para a prestação de assistência aos 

portadores de doenças nutricionais definidos na Resolução de Diretoria Colegiada da ANVISA nº 

63, de 06 de julho de 2000, que aprova o Regulamento Técnico para a Terapia Nutricional 

Enteral, e no caso de credenciamento e habilitação em enteral/parenteral, estar de acordo com o 

estabelecido na Portaria SVS/MS Nº 272, de 08 de abril de 1998, que aprova o Regulamento 

Técnico da Nutrição Parenteral.  

 

De acordo com a RDC nº 63 de 6 de julho de 2000 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

– ANVISA - Aprova o Regulamento Técnico para fixar os requisitos mínimos exigidos para a 

Terapia de Nutrição Enteral. A Portaria. da Terapia Nutricional Enteral (TNE), tem como 

finalidade fornecer “alimento para fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes, na forma 
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isolada ou combinada, de composição definida ou estimada, especialmente formulada e elaborada 

para uso por sondas ou via oral, industrializada 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 à síntese ou 

manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas”. A RDC nº 63/2000, determina:  

[...]O médico é responsável pela indicação e prescrição médica da TNE[...] O nutricionista é 

responsável pela prescrição dietética da NE[...]A prescrição dietética deve contemplar o tipo e a 

quantidade dos nutrientes requeridos pelo paciente, considerando seu estado mórbido, estado 

nutricional e necessidades nutricionais e condições do trato digestivo[...] (RDC nº63/2000).  

Para compreensão da nomenclatura adotada a RDC nº 63/2000 define entre outros:  

Empresas Prestadoras de Bens e ou Serviços (EPBS): organização capacitada, de acordo com a 

Legislação vigente, para oferecer bens e ou serviços em Terapia Nutricional .  

Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN): grupo formal e obrigatoriamente 

constituído de pelo menos um profissional de cada categoria, a saber: médico, nutricionista, 

enfermeiro e farmacêutico, podendo ainda incluir profissional de outras categorias, habilitados e 

com treinamento específico para a prática da Terapia Nutricional-TN.  

Prescrição médica da Terapia de Nutrição Enteral-TNE: determinação das diretrizes, 

prescrição e conduta necessárias para a prática da TNE, baseadas no estado clínico nutricional do 

paciente.  

Sala de manipulação de NE: sala sanitizada, específica para a manipulação de nutrição enteral, 

atendendo às exigências das Boas Práticas de Preparação de Nutrição Enteral-BPPNE (Anexo II).  

Terapia de Nutrição Enteral (TNE): conjunto de procedimentos terapêuticos para manutenção 

ou recuperação do estado nutricional do paciente por meio de NE.  

Unidade de Nutrição e Dietética (UND): unidade que seleciona, adquire, armazena e distribui 

insumos, produtos e NE industrializada ou não, produz bens e presta serviços, possuindo 

instalações e equipamentos específicos para a preparação da NE, atendendo às exigências das 

BPPNE, conforme Anexo II.  
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Unidade Hospitalar (UH): estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência à população 

na promoção da saúde e na recuperação e reabilitação de doentes.  

4.12. Ao enfermeiro, de acordo com as atribuições do Anexo I, compete: administrar NE, 

observando as recomendações das Boas Práticas de Administração de NE -BPANE, conforme 

Anexo III, conforme descrito abaixo:  

ATRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO  

Compete ao enfermeiro:  

Orientar o paciente , a família ou o responsável legal quanto à utilização e controle da TNE.  

Preparar o paciente, o material e o local para o acesso enteral.  

Prescrever os cuidados de enfermagem na TNE, em nível hospitalar, ambulatorial e 

domiciliar.  

Proceder ou assegurar a colocação da sonda oro/nasogástrica ou transpilórica.  

Assegurar a manutenção da via de administração.  

Receber a NE e assegurar a sua conservação até a completa administração.  

Proceder à inspeção visual da NE antes de sua administração.  

Avaliar e assegurar a administração da NE observando as informações contidas no rótulo, 

confrontando-as com a prescrição médica.  

Avaliar e assegurar a administração da NE, observando os princípios de assepsia, de acordo 

com as BPANE (Anexo III).  

Detectar, registrar e comunicar à EMTN e ou o médico responsável pelo paciente, as 

intercorrências de qualquer ordem técnica e ou administrativa.  

Garantir o registro claro e preciso de informações relacionadas à administração e à evolução 

do paciente quanto ao: peso, sinais vitais, tolerância digestiva e outros que se fizerem necessários.  
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Garantir a troca do curativo e ou fixação da sonda enteral, com base em procedimentos pré-

estabelecidos.  

Participar e promover atividades de treinamento operacional e de educação continuada, 

garantindo a atualização de seus colaboradores.  

Elaborar e padronizar os procedimentos de enfermagem relacionados à TNE.  

O enfermeiro deve participar do processo de seleção, padronização, licitação e aquisição de 

equipamentos e materiais utilizados na administração e controle da TNE.  

Zelar pelo perfeito funcionamento das bombas de infusão.  

Assegurar que qualquer outra droga e ou nutriente prescritos, sejam administrados na mesma 

via de administração da NE, conforme procedimentos preestabelecidos.  

 

As BPANE estabelecem os critérios a serem seguidos pelas Unidades Hospitalares (UH) ou 

Empresas Prestadoras de Bens e Serviços (EPBS) na administração de NE, em nível hospitalar, 

ambulatorial ou domiciliar. A UH ou EPBS deve contar com um quadro de pessoal de 

enfermagem qualificado e em quantidade que permita atender aos requisitos deste regulamento.  

De acordo com a Resolução Cofen nº453/2014 e seus anexos, item 5.3, compete à equipe de 

enfermagem:  

5.2 Vias de Acesso Enteral – NE  

1. SNG, SOG, SNE: geralmente através de sondas de alimentação de poliuretano, disponíveis em 

vários diâmetros (8,10,12,14 e 16 french), colocadas em posição nasogástrica, nasoduodenal ou 

nasojejunal, havendo ainda a sonda nasogastrojejunal, que reúne duas vias separadas de calibres 

diferentes permitindo ao mesmo tempo a drenagem do estômago e a alimentação no jejuno.  

2. Gastrostomias: geralmente através de sonda de alimentação de silicone, com diâmetro que 

variam de 14 a 26 french, com âncora ou balão de fixação interna e discos de fixação externa, que 

são colocadas por diversas técnicas, gastrostomias percutânea endoscópica (GEP), gastrostomias 
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radiológica percutânea, gastrostomias cirúrgicas, aberta (Stamm, Witzel, Janeway), gastrostomias 

laparoscópica.  

3. Jejunostomias: geralmente através de sondas de alimentação de poliuretano com diâmetro de 8 

a 10 french, que podem ser colocadas pela técnica endoscópica percutânea (JEP), ou através de 

uma sonda de gastrostomia, ou por técnica cirúrgica aberta (Wtzel). Há ainda a possibilidade de 

aceso jejunal por cateter através de agulha, utilizando cateter de polivínil de 16 Ga ou de 

Jejunostomias em Y de Roux, usando cateter de silicone com balão.  

 

Compete ao Enfermeiro:  

a) Participar da escolha da via de administração da NE em consonância com o médico responsável 

pelo atendimento ao paciente e a EMTN;  

b) Estabelecer o acesso enteral por via oro/gástrica ou transpilórica para a administração da NE, 

conforme procedimentos pré-estabelecido;  

c) Solicitar e encaminhar o paciente para exame radiológico visando a confirmação da localização 

da sonda;  

d) Participar da instalação do acesso por estomia, realizada pelo médico, utilizando-se de técnica 

asséptica, de preferencia no Centro Cirúrgico, obedecendo-se a procedimento escrito estabelecido 

em consonância com a CCIH;  

e) Garantir que a via de acesso da NE seja mantida;  

f) Garantir que a administração da NE seja realizada no prazo estabelecido, recomendando-se a 

utilização Bomba de infusão;  

g) Garantir que a troca da NE, sondas e equipo seja realizada em consonância com o pré-

estabelecido pela EMTN, em conjunto com a CCIH;  

h) Prescrever os cuidados de enfermagem.  

i) Registrar em prontuário todas as ocorrências e dados referentes ao paciente e à TNE.  

Compete ao Técnico de Enfermagem:  
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a) Participar de treinamento, conforme programas estabelecidos, garantindo a capacitação e 

atualização referente às boas praticas da Terapia Nutricional;  

b) Promover cuidados gerais ao paciente de acordo com a prescrição de enfermagem ou protocolo 

pré-estabelecido;  

c) Comunicar ao Enfermeiro qualquer intercorrência advinda da TNP;  

d) Proceder o registro das ações efetuadas, no prontuário do paciente, de forma clara, precisa e 

pontual.  

A profissão de enfermagem, suas categorias e atribuições, estão prevista na Lei 7.498/86, 

regulamentada pelo Decreto 94.406/87  

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem traz em seu conteúdo o que segue: ”A 

Enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e qualidade de vida da pessoa, família e 

coletividade. O Profissional de Enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. Na 

Seção das Relações com a Pessoa, Família e coletividade, mas especificamente nas 

Responsabilidades e Deveres diz em seu: 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.  

Ante ao exposto, considerando:  

1. A Portaria MS Nº 120, DE 14 de abril de 2009, estabelece os critérios de Credenciamento de 

instituições para realização de Terapia Nutricional;  

2. A RDC nº 63 de 6 de julho de 2000 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;  

3. A Resolução Cofen nº453/2014 e seus anexos, a qual aprova a Norma Técnica que dispõe sobre 

a Atuação da Equipe de Enfermagem em Terapia Nutricional;  

4. O Código de Ética dos profissionais da Enfermagem, Resolução Nº 311 de 12 de maio de 2007;  
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5. A Lei do Exercício Profissional da Enfermagem Nº 7498, de 25 de junho de 1986.o Decreto nº 

94.406/87 que regulamenta a Lei do exercício profissional.  

 

O Coren/SC entende que compete ao profissional enfermeiro “estabelecer o acesso enteral por via 

oro/gástrica ou transpilórica para a administração da NE, conforme procedimentos pré-

estabelecido” , desde que sejam estabelecidas as condições físicas, materiais e ainda, a 

possibilidade de “solicitar e encaminhar o paciente para exame radiológico visando à 

confirmação da localização da sonda”, conforme assegurado na legislação vigente.  

 

Florianópolis, 26 de maio de 2014.  

 

Enfa.Dra. Janete Elza Felisbino 

Coordenadora da Câmara Técnica 

COREN-SC- 19.407 

 

Bases Legais  

1. MINISTÉRIO DA SAÚDE. A Portaria MS Nº 120, DE 14 de abril de 2009, estabelece 

os critérios de Credenciamento de instituições para realização de Terapia Nutricional;  

2. ANVISA. A RDC nº 63 de 6 de julho de 2000 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA;  

3. COFEN. A Resolução Cofen nº453/2014 e seus anexos, a qual aprova a Norma Técnica 

que dispõe sobre a Atuação da Equipe de Enfermagem em Terapia Nutricional;  

4. ______O Código de Ética dos profissionais da Enfermagem, Resolução Nº 311 de 12 de 

maio de 2007;  
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5. ______. Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Decreto 94.406/87.Regulamente a 

Lei Nº7.498, de 25 de junho de 1986, que Dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá 

outras providencias.  

6. ______.Conselho Federal de Enfermagem (COFEN).Lei 7.498 de 25 de junho 1986, que 

Dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá outras providencias.  

 

 

 


