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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 029/CT/2016 

 

Assunto: Sondagem vesical de alívio no domicílio. 

 

Palavras-chave: Sondagem vesical de alívio; Domiciliar; Enfermagem. 

  

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

“Sou enfermeira de Estratégia Saúde da Família (ESF) e queria saber sobre a 

sondagem de alívio no domicílio, se é responsabilidade nossa, sendo que foi solicitada quatro 

(4) vezes ao dia.” 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

Conforme a Lei Nº 10.424/2002 que regulamenta a assistência domiciliar no 

Sistema Único de Saúde, e acrescenta capitulo e artigo à Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento de serviços correspondentes e dá outras providências. O novo 

capítulo traz em seu conteúdo os parágrafos abaixo:  

§1° Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares 

incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de Enfermagem, fisioterapêuticos, 

psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes 

em seu domicílio. 

§2º O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes 

multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. 

§3° O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por 

indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família. 

Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, Resolução 2488 de 21 de  

outubro de 2011 no item 4.3.2 Das atribuições específicas 4.3.2.1 Do Enfermeiro consta:  
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I - Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, 

quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 

associações etc.), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, 

idade adulta e terceira idade; 

Cabe ainda reforçar que os Serviços que prestam Cuidados à Saúde em domicilio 

precisam estar legalmente autorizados para oferecer esse tipo de serviço, e a RDC da 

ANVISA nº 11 de 26 de janeiro de 2006 (BRASIL, 2011b) aponta todas as diretrizes para este 

serviço. Um aspecto importante de destacar é que “Internação Domiciliar tem como definição 

nesta RDC, ser um conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção 

em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de 

tecnologia especializada”, ainda é elencado como quesito para o serviço “assegurar o suporte 

técnico e a  capacitação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente”. 

Considerando a Lei Nº. 7498/86 do Exercício Profissional de Enfermagem, e o 

Decreto Nº. 94.906/87 que regulamenta a referida Lei e a Resolução COFEN nº 450/2013, os 

procedimentos acima citados devem ser realizados pelo Enfermeiro, desde que devidamente 

capacitado.  

Considerando ainda o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – 

Resolução COFEN Nº. 311/2007: 

Dos Princípios Fundamentais: O profissional de Enfermagem atua na promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os 

preceitos éticos e legais. 

Art. 2º. (Direitos) Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais 

que dão sustentação a sua prática profissional. 

Art. 12º. (Responsabilidades e Deveres) Assegurar à pessoa, família e coletividade 

assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou 

imprudência. 

Art. 13º.  (Responsabilidades e Deveres) 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. 
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Art. 32º. (Proibições) Executar prescrições de qualquer natureza, que 

comprometam a segurança da pessoa. 

Art. 33º. (Proibições) Prestar serviços que por sua natureza competem a outro 

profissional, exceto em caso de emergência. 

Art. 36º. (Direito) Participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com 

responsabilidade, autonomia e liberdade. 

A Sondagem Vesical é a introdução de uma sonda ou cateter na bexiga e tem por 

finalidade a remoção da urina. Suas principais indicações são: obtenção de urina asséptica 

para exame, esvaziar bexiga em pacientes com retenção urinária, em preparo cirúrgico e 

mesmo no pós-operatório, para monitorizar o débito urinário horário, em pacientes 

inconscientes para a determinação da urina residual ou em pacientes com bexiga neurogênica 

que não possuem um controle esfincteriano adequado. 

Estudos mostram que as infecções urinárias são normalmente associadas ao uso de 

cateter ou Sonda Vesical de Demora, e seu uso tem sido bastante discutido na comunidade 

médica por se tratar de um dispositivo invasivo e que, dependendo dos critérios de inserção e 

de manutenção em seu uso, quase sempre levam à infecção do trato urinário (STAMM, 2006; 

PRATT, 2007) 

A outra indicação seria por Sondagem Vesical de Alívio que consiste num 

procedimento simples sendo descrita como o esvaziamento imediato da bexiga sem a 

permanência da sonda que deve ser retirada logo após o alívio da bexiga. O paciente que não 

urina sozinho devido a uma paralisação temporária da bexiga (como sequela de AVC 

transitório) deve ser sempre estimulado a voltar urinar sozinho. Para isso, deve-se trabalhar a 

reabilitação vesical, através de medidas educacionais, intervencionistas e medicamentosas. 

O Autocateterismo Vesical Intermitente é um procedimento considerado de fácil 

execução, que mais se aproxima da função vesical normal, reduz episódios de infecção 

urinária, melhora a auto-estima e preserva a função renal. É um procedimento que requer 

regularidade, disponibilidade e disciplina, e, por se tratar de uma terapia prolongada, depende, 

sobretudo, da adesão do paciente (FERA; LELIS e GLASHAN, 1999). 

A Sondagem Vesical de Alívio deve ser realizada pelo enfermeiro tanto em 

ambiente hospitalar como em domicílio. Bem como é permitido ao enfermeiro capacitar o 

http://www.equipeenfermagem.com.br/alivio.php
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paciente/família/cuidador na realização do Autocateterismo Vesical Intermitente 

proporcionando ao mesmo independência e melhora na qualidade de vida. 

A sondagem vesical de alívio está entre as atribuições do enfermeiro da Atenção 

Básica/Estratégia Saúde da família. Sendo que, o enfermeiro no domicilio tem entre essas 

atribuições respeitando as diretrizes do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – 

Resolução COFEN Nº. 311/2007 e a realização do procedimento como parte da aplicação do 

Processo de Enfermagem previsto na Resolução COFEN 358/09, subsidiado por protocolo 

institucional que padronize os cuidados prestados diretamente pelo enfermeiro e a supervisão, 

orientação e capacitação do individuo para o Autocateterismo Vesical Intermitente, a fim de 

garantir assistência de Enfermagem segura e isenta de negligência, imperícia ou imprudência. 

 

É a Resposta Técnica. Salvo melhor juízo.  

 

Florianópolis, 21 de outubro de 2016. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 31/10/2016. 
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