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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 031/CT/2017 

 

Assunto: Sondagem Retal. 

                               Palavras-chave: Sondagem retal; técnicos de Enfermagem; Enfermeiros. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Minha duvida é sobre a sondagem retal, é um procedimento especifico do enfermeiro, ou 

pode ser delegado ao técnico de Enfermagem, tanto para sua introdução e retirada. Após 

exame de colonoscopia. 

 

II - Da fundamentação e análise: 

 

Quando um indivíduo acumula gases em seu intestino e medidas naturais que promovam o 

peristaltismo tornam-se ineficazes, é comum a prescrição de sondagem retal. É notório o 

conhecimento acerca de o ambiente intestinal ser considerado contaminado. Entretanto a 

atribuição de inserção de sonda retal, e enema de pequenos e grandes volumes, têm uma 

peculiaridade importante: antes do procedimento é fator indispensável o exame físico do local 

a procura de fissuras ou lesões anais e perianais em que o ato de sondar possa piorar a 

situação do paciente. O conhecimento da anatomia intestinal normal e possibilidades de 

diferenças no paciente em questão. E por último, o fato que a sonda retal pode estimular 

resposta vagal, que aumenta a estimulação parassimpática, causando diminuição da 

frequência cardíaca. Assim sendo o paciente deve ter sua frequência cardíaca verificada 

durante todo o procedimento e até que a sonda seja retirada (PAMELA LYNN, 2008). 

Considerando o Decreto n° 94.406, de 08 de junho de 1987 que regulamenta a Lei nº 7.498, 

de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o Exercício da Enfermagem, e dá outras 

providências: 

Art. 8º – Ao enfermeiro incumbe: 

I – privativamente: (…)  

i) consulta de Enfermagem; 
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f) prescrição da assistência de Enfermagem;  

g) cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida;  

h) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos 

científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas. 

Art. 12 – 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: 

§ 1º Participar da programação da assistência de Enfermagem; 

§ 2º Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, 

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

§ 3º Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar; 

§ 4º Participar da equipe de saúde. 

A mesma lei no Art. 15 define que, as atividades do Técnico de Enfermagem, somente podem 

ser desempenhadas sob orientação e supervisão de Enfermeiro. 

Considerando a Resolução COFEN 311/2007 que Aprova a Reformulação do Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem na seção I:  

DAS RELAÇÕES COM A PESSOA, FAMÍLIA E COLETIVIDADE. 

DIREITOS 

Art. 10 – 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. 

RESPONSABILIDADES E DEVERES 

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. 

Art. 14 – Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da 

pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. 

Ante ao exposto, o COREN/SC conclui que a Sondagem Retal compete aos enfermeiros e 

técnicos de Enfermagem, desde que, devidamente capacitados. Ao Enfermeiro compete a 
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coordenação da equipe de Enfermagem que deve desenvolver cuidados relacionados a 

execução do procedimento, no sentido de garantir suporte necessário para assistência segura. 

O Técnico de Enfermagem deve estar sob a supervisão do enfermeiro. O cuidado de 

Enfermagem deve ser fomentado pela Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 

com aplicação do processo de Enfermagem por meio de consultas de Enfermagem conforme 

previsto na Resolução COFEN 358/2009, e subsidiada pela elaboração de protocolos 

institucionais, que padronizem os cuidados prestados. 

 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2017. 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 28 de fevereiro de 2017.  

 

III - Bases de consulta: 

 

COFEN, Lei 7.498/1986 que Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e 

dá outras providências. Disponível em: http://www.cofen.gov.br 

 

COFEN, Resolução 311/2007 que Aprova a Reformulação do Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem. Disponível em: http://se.corens.portalcofen.gov.br/codigo-de-

etica-resolucao-cofen-3112007 Acesso em: 31.01.2017. 

 

PAMELA LYNN, 2008. Manual de habilidades em Enfermagem Clínica de Taylor.  

http://www.cofen.gov.br/

