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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 002/CT/2016/RT 

 

Assunto: Retirada de Sonda Vesical de Demora pelo Técnico de Enfermagem. 

Palavras-chave: Retirada de Sonda Vesical de Demora, Técnico de Enfermagem. 

 

I – Solicitação recebida pelo Coren/SC:  

 

O Técnico de Enfermagem pode retirar a Sonda Vesical de demora? 

 

II – Resposta técnica do Coren/SC: 

 

Segundo Atkinson e Murray (2008), a cateterização urinária/vesical é uma medida invasiva, 

em que uma sonda é introduzida no interior da bexiga, através da uretra, com o objetivo de 

drenar a urina ou instilar medicamento ou líquido. Dependendo da sua indicação as sondas 

podem ser de dois tipos: a sonda de alívio ou reta a qual é inserida por um curto período de 

tempo e removida logo em seguida, e a sonda de demora ou de retenção que refere-se a 

passagem de um cateter (Foley) via uretral até atingir a bexiga, e deixada pelo tempo 

estipulado na prescrição médica conforme a abordagem terapêutica adotada. 

A Resolução nº 450 do COFEN, publicada em dezembro de 2013, estabelece as competências 

da equipe de Enfermagem em relação ao procedimento de Sondagem Vesical Segundo o 

Parecer Normativo, aprovado por esta mesma resolução, a inserção de cateter vesical é função 

privativa do Enfermeiro e está definido da seguinte forma: 

A sondagem vesical é um procedimento invasivo e que envolve riscos ao paciente, que está 

sujeito a infecções do trato urinário e/ou a trauma uretral ou vesical. Requerem cuidados de 

Enfermagem de maior complexidade técnica, conhecimentos de base científica e capacidade 

de tomar decisões imediatas e, por essas razões, no âmbito da equipe de Enfermagem, a 

inserção de cateter vesical é privativa do Enfermeiro, que deve imprimir rigor técnico-

científico ao procedimento. Ao Técnico de Enfermagem, observadas as disposições legais da 
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profissão, compete a realização de atividades prescritas pelo Enfermeiro no planejamento da 

assistência, a exemplo de monitoração e registro das queixas do paciente, das condições do 

sistema de drenagem, do débito urinário; manutenção de técnica limpa durante o manuseio do 

sistema de drenagem, coleta de urina para exames; monitoração do balanço hídrico – ingestão 

e eliminação de líquidos; sob supervisão e orientação do Enfermeiro. O procedimento de 

Sondagem Vesical deve ser executado no contexto do Processo de Enfermagem, atendendo-se 

às determinações da Resolução Cofen nº 358/2009 e aos princípios da Política Nacional de 

Segurança do Paciente, do Sistema Único de Saúde (COFEN, 2013). 

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia em seu PARECER COREN – BA N⁰ 

028/2014, que trata do mesmo assunto, conclui que diante dos inúmeros estudos que 

demonstram o aumento de infecções do trato urinário decorrentes deste procedimento, e 

devido à complexidade deste, são de parecer de que a Sondagem Vesical de Demora seja 

executada apenas pelo profissional Enfermeiro devidamente capacitado e a sondagem vesical 

de alivio como um procedimento do enfermeiro e do técnico de Enfermagem ( COREN-BA, 

2014). 

Considerando a Lei Nº. 7498/1986 do Exercício Profissional de Enfermagem e o Decreto Nº. 

94.906/1987 que regulamenta a referida Lei, com relação às atribuições do Técnico de 

Enfermagem consta no Art. 12º – O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, 

envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e 

participação no planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente: 

b) executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado 

o disposto no Parágrafo único do Art. 11 desta Lei; 

c) participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar. 

Nesta mesma Lei 7.498/1986, no Art.11, inciso I, “m” dispõe que o enfermeiro exerce 

privativamente “cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimento de base cientifica e capacidade de tomar decisões imediatas”. 

Considerando a legislação e o embasamento exposto e a Resolução COFEN nº 311/2007 que 

aprova o Novo Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, onde estabelece em seu 
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artigo 10 como direito do profissional: Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua 

competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à 

pessoa, família e coletividade. 

E como responsabilidades e deveres no  Art. 12 Assegurar à pessoa, família e coletividade 

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

imprudência. 

Ante ao exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, entende de acordo 

com as legislações que regulamentam a atuação dos profissionais de Enfermagem  a inserção  

da Sondagem Vesical de Demora é privativo do enfermeiro. E a retirada desta  sonda pode ser 

realizada por enfermeiro e técnico de Enfermagem após analise criteriosa do  enfermeiro 

como parte do processo de Enfermagem respeitados os princípios técnicos, éticos e legais. 

 

É a resposta técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 30 de janeiro de 2017. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 31 de janeiro de 2017.  
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