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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 043/CT/2017 

 

Assunto: Hidrocolonterapia por Técnico de Enfermagem. 

                            Palavras-chave: Hidrocolonterapia; técnicos de Enfermagem; Enfermeiros. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

“Gostaria de saber se eu, enquanto Técnica de Enfermagem, tenho a competência para realizar 

o procedimento/tratamento de Hidrocolonterapia, ou, seria somente da competência de 

Enfermeiros?” 

 

II - Da fundamentação e análise: 

 

Segundo Hodick (1996) existem fatores que tornam a área da absorção intestinal de nutriente 

menos disponível, os quais envolvem o envelhecimento das células intestinais, a oxidação 

potencializada pela alimentação moderna (altamente oxidante) e o acúmulo de material tóxico 

nas vilosidades e microvilosidades intestinais que ocorre de forma crônica.  

A colonoterapia é uma terapêutica invasiva intestinal onde utilizamos elementos nutricionais 

administrados em um programa de alimentação associado à lavagens intestinais com 

elementos, também nutricionais. Existem vários esquemas de colonoterapia, desde programas 

rápidos aos mais longos. São baseados em administrar em nossos pacientes um programa 

nutricional que force a contração da musculatura de todo o aparelho digestivo e que também 

promova a limpeza das vilosidades e microvilosidades. Além disso, é aplicada uma limpeza 

intestinal via retal com elementos que também tem a mesma ação e vão lavando o cólon com 

elementos próprios do cólon e os vindos da parte alta do aparelho digestivo. Este método foi 

criado e utilizado por primeira vez por Bernard Jensen, nutricionista norte-americano 

(HODICK, 2006, p. 60). 

A prática da colonoterapia hídrica ou hidrocolonterapia ou lavagem do intestino grosso, 

deriva da teoria da “auto-intoxicação” que relaciona a estagnação de fezes no cólon com a 

formação de toxinas que ao serem absorvidas causariam um envenenamento para o 

organismo. Há também os que propõem que a constipação, levaria a um maior contato das 
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fezes com a parede do cólon, ficando estas aderidas e impedindo a absorção ou eliminação 

dos alimentos (OLIVEIRA, 2007). 

Segundo estudo elaborado por Marques e Neto (2010) na Universidade de Brasília, dentre as 

práticas integrativas e complementares em saúde adotadas no Distrito Federal, está a 

hidrocolonterapia que é definida como se segue: É um método de limpeza dos intestinos 

realizado por intermédio de um sistema fechado de lavagem. Por ser um sistema fechado com 

monitorização de temperatura, pressão e volume, a hidrocolonterapia oferece maior 

comodidade, segurança e eficácia do que os métodos tradicionais de lavagem. O paciente é 

colocado deitado confortavelmente numa maca e recebe, através de um tubo plástico, a água 

na temperatura indicada, que dissolve os conteúdos intestinais, drenados por um sistema 

tubular também fechado para o sistema de esgoto. Com uma leve massagem na parede 

abdominal, o terapeuta pode sentir as zonas problemáticas, mais retidas, e conduzir o 

tratamento. A possibilidade de regulação da temperatura da água e de alternância frio-quente 

estimula o intestino a exercer sua atividade, transportando os conteúdos estagnados para o 

meio externo, promovendo assim a limpeza e revitalização dos intestinos (MARQUES; 

NETO, 2010). 

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: (…)  

a) direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, 

pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem; 

b) organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e 

auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços; 

c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência 

de Enfermagem; 

i) consulta de Enfermagem; 

f) prescrição da assistência de Enfermagem;  

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

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

dos Profissionais de Enfermagem em seu Capitulo I Das Relações Profissionais: 

DIREITOS 

Art. 1º – Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os 

pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos. 

Art. 2º – Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a 

sua prática profissional. 

Art. 3º – Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos 

e interesses da categoria e da sociedade. 

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. 

Art. 11 – Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias 

ao exercício profissional. 

 

 

RESPONSABILIDADES E DEVERES 
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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. 

Conforme o Parecer 065/2013 Hidrocolonterapia por Enfermeiros do Coren –SP onde conclui 

que: Considerando-se que o procedimento de Hidrocolonterapia até o momento não apresenta 

sustentação científica reconhecida pelos órgãos competentes e que a literatura aponta a 

maximização dos riscos em detrimento dos benefícios terapêuticos, não compete ao 

Enfermeiro e equipe a sua realização, impossibilitando a abertura de serviço/clinica para esta 

finalidade. 

Segundo o Parecer Coren – BA N⁰ 021/2016  Autonomia do Profissional de Enfermagem em 

realizar Hidrocolonterapia conclui que: Diante das considerações acima mencionadas, 

concluímos pela não realização da Hidrocolonterapia por profissionais de Enfermagem 

(Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). Alertamos que não existe legislação 

que explicite qual o profissional autorizado a manusear o aparelho e que o seu mau uso pode 

trazer sérios danos à saúde do paciente. Aparelhos destinados a lavagem intestinal, somente 

tem sua indicação no preparo do colón para cirurgias ou para exames endoscópicos e 

radiológicos, como equipamento de saúde deve ser regido pelas normas sanitárias e de 

vigilância. 

Conforme o Parecer nº 003/2016 do Coren – RJ sobre A realização do procedimento de 

Hidrocolonterapia pelo profissional de enfermagem em um Serviço Personalizado de 

Atendimento (SPA) conclui que: Não há evidência cientificamente comprovada de que a 

hidrocolonterapia tenha qualquer efeito terapêutico positivo contra a constipação intestinal ou 

qualquer outro problema de saúde. Por outro lado, existe substancial comprovação na 

literatura que aponta os riscos deste procedimento para a saúde dos pacientes, principalmente 

quando aplicado por pessoal sem a devida especialização. Até o presente momento, inexiste 

legislação específica que autorize o profissional a manusear o aparelho. Entretanto, trata-se de 

um equipamento de saúde que deve ser regido pelas normas sanitárias e de vigilância, cuja 
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indicação necessita de prévio diagnóstico, e seu mau uso pode provocar sérios danos à saúde 

do paciente. Conclui-se que o profissional de Enfermagem está autorizado a manusear este 

equipamento SOMENTE quando esta prática estiver associada ao preparo cirúrgico do cólon, 

preparo para exames endoscópicos ou radiológicos e tratamento devidamente prescrito. 

 

Ante ao exposto o COREN – SC conclui que: Considerando-se que o procedimento de 

Hidrocolonterapia até o momento não apresenta sustentação científica reconhecida pelos 

órgãos competentes e que a literatura aponta a maximização dos riscos em detrimento dos 

benefícios terapêuticos, não compete ao Enfermeiro e equipe de Enfermagem a sua 

realização, impossibilitando a abertura de serviço/clinica para esta finalidade. 

 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 29 de maio de 2017. 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

Revisado pela Direção em 19/06/2017.  
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