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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 022/CT/2016 

 

Assunto: Intubação endotraqueal por enfermeiros. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

Trata-se de questionamentos encaminhados ao Coren/SC, por vários profissionais 

e serviços sobre a possibilidade de Intubação endotraqueal ser executada por Enfermeiros, 

inclusive com menção de pareceres de outros Conselhos Regionais de Enfermagem como 

base para a autorização, sendo estes: PARECER COREN-BA Nº 013/2013; PARECER 

COREN-DF N°.022/2011 ; PARECER COREN-SP  CAT  N°.002/2009; PARECER nº: SC 

018/CT/2013. 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

A intubação Endotraqueal é caracterizada pela necessidade de introdução de um 

tubo pela boca ou nariz, nas vias aéreas para manter a ventilação em curso no caso de 

impossibilidade do indivíduo fazê-la espontaneamente. São procedimentos que podem 

apresentar várias complicações como: Laringoespasmo, laceração, aspiração, intubação 

endobrônquica ou esofágica, perfuração da Orofaringe, da traquéia ou esôfago, dentre outras 

que requerem intervenção para manutenção da Vida (IRWIN e RIPPE, 2007).  

Dos pareceres anexados como base legal para autorização do profissional 

enfermeiro nas intubações, apresento o Quadro 1 com o número do Parecer e recortes 

pertinentes das respectivas conclusões.  

 

PARECER 

COREN-BA 

Nº 013/2013 

 

Diante do exposto, NÃO CONSIDERAMOS que esta intervenção deva ser 

realizada pelo Enfermeiro e sim pelo médico, que possui treinamento durante 

sua graduação para a realização desta prática. Sugerimos que o Enfermeiro 

utilize os instrumentos disponíveis que ofereçam o menor risco possível, 

como é o caso do Ressuscitador Manual (Ambu®), ou outros dispositivos 

supraglóticos já existentes como Tubo Esofágico ou Máscara Laríngea, em 

lugar da Intubação Orotraqueal, que deve ser o último recurso. Contudo, em 

situação de risco de morte iminente do paciente, na qual exista a 

impossibilidade de se contar com profissional médico para a realização da 

intervenção, decorrente de sua ausência ou por estar envolvido em outro 



   
 

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 

 

procedimento, o Enfermeiro poderá realizar este procedimento, desde que 

ciente de sua capacidade, competência e habilidade para garantir uma 

assistência livre de riscos provenientes da negligência, imperícia e 

imprudência. [...] 

PARECER 

COREN-DF 

N°.022/2011 

 

Ante o exposto, somos de parecer que o Enfermeiro atuante no atendimento 

Pré-Hospitalar e Hospitalar de Urgência e Emergência, que esteja capacitado 

em Suporte Avançado de Vida está legalmente habilitado a realizar 

procedimentos de inserção da Máscara Laríngea (ML) e Combitubo 

esofagotraqueal (CET) nos pacientes que estiverem necessitando desse tipo 

de intervenção. Se houver necessidade e indicação de intubação 

endotraqueal, caso o profissional médico não esteja presente, o Enfermeiro 

devidamente capacitado, poderá executar a ação. Estes procedimentos 

deverão estar em protocolos aprovados pelas instituições de saúde. 

PARECER 

COREN-SP  

CAT  

N°.002/2009  

 

Frente ao fato de que o procedimento de intubação traqueal não faz parte da 

grade curricular dos cursos de graduação em Enfermagem, não consideramos 

que esta intervenção deva ser realizada pelo enfermeiro e sim pelo médico, 

que possui treinamento durante sua  graduação para a Realização desta 

prática. Contudo, em situação de risco de morte iminente de paciente, na 

qual exista a  impossibilidade de se contar com profissional médico para a 

realização da intervenção, decorrente de sua ausência ou por estar envolvido 

em outro procedimento na mesma ocorrência, o enfermeiro poderá realizar 

este procedimento, desde que ciente de sua capacidade , competência e 

habilidade para  garantir uma assistência livre de riscos provenientes da 

negligência, imperícia e imprudência. [...] Faz-se necessário implementar 

treinamentos contínuos e elaborar protocolos institucionais baseados em 

evidências [...].        

Parecer nº: 

SC 

018/CT/2013 

 

Ante ao exposto, por ser considerado um procedimento de complexidade 

técnica, invasivo, que não é usual na formação do Enfermeiro, e, portanto, 

não está previsto em legislação específica do Conselho Federal de 

Enfermagem, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina é 

favorável à realização por profissional Enfermeiro da introdução de máscara 

laríngea, auxiliado pela equipe de Enfermagem em casos de extrema 

urgência e na ausência de profissional Médico [...].  

Quadro 1 - Apresentação dos Pareceres informados pelos requerentes, bem como recortes das 

conclusões. Fonte: Internet. 

 

É importante salientar que conforme a Lei nº 12.842, de 10 de  julho de  2013, que 

dispõe sobre as atividades do profissional médico atribui no artigo IV e inciso IV ser privativo 

daquele profissional a intubação traqueal.   

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.842-2013?OpenDocument
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E sempre lembrando a Lei de Exercício profissional da Enfermagem nº 

7.498/1986, cabe ao Enfermeiro os cuidados de maior complexidade para tomada de decisões:  

Art. 11 Ao enfermeiro incumbe: 

I. privativamente: 

[...] i) consulta de Enfermagem; j) prescrição da assistência de Enfermagem; l) 

Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida; m) 

cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; 

 

Inciso II, como integrante da equipe de saúde, item c) realiza prescrição de 

medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em 

rotina aprovada pela instituição de saúde; e item i) participação nos programas e 

nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, 

particularmente daqueles prioritários e de alto risco. Em seu Art.11, inciso III, 

executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras 

atividades de Enfermagem. 

 

Com relação à Resolução COFEN nº 311 de 12 de maio de 2007 estabelece os 

direitos, responsabilidades e deveres que o profissional de Enfermagem, deve seguir:  

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; 

Art.36. Participar de prática multiprofissional e interdisciplinar com 

responsabilidade, autonomia e liberdade. 

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

Enfermagem, institui o seguinte: 
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Art.33. Prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, 

exceto em caso de emergência. 

Ante ao exposto, considerando os questionamentos que motivaram esta resposta 

técnica; os pareceres apresentados; a lei do exercício profissional 7.498/1986; a Resolução 

COFEN nº 311 de 12 de maio de 2007, não cabe ao enfermeiro o procedimento de Intubação 

endotraqueal. São autorizados a utilização de dispositivos supraglóticos como a Mascará 

laríngea ou o Combitubo.  

 

Ao enfermeiro compete o procedimento de intubação endotraqueal somente em 

situações emergenciais, com risco iminente de morte do paciente, ausência de profissional 

que detém a questão privativa da ação, respeitada a competência e habilidade do profissional 

enfermeiro, este tem amparado pelo Código de Ética em seu artigo 33 para realização do 

procedimento. 

É a resposta técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 27 de setembro de 2016. 

 

 

Enf. MSc. Jerry Schmitz  

Câmara Técnica de Alta e Média Complexidade 

COREN/SC 80977 

 

Revisado pela Coordenadora das Câmaras Técnicas Enf. Ioná Vieira Bez Birolo em 28 de 

setembro de 2016 e pela Direção em 03/10/2016. 
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