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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 013/CT/2019 

 

Assunto: Colocação de Máscara Laríngea por Enfermeiro. 

Palavras-chave: Enfermeiro; Mascara Laríngea;  

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Trata-se de expediente encaminhado ao Coren/SC, solicitando revisão do Parecer  

Técnico nº 18 de 2013 sobre Máscara Laríngea. A máscara laríngea agora conhecida IGEL, 

não é considerado procedimento invasivo por se tratar de procedimento suplaglotico que nem 

se quer chega perto da cavidade carina. 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

              

 A Máscara Laríngea (ML) é um dispositivo desenvolvido para o manuseio 

supraglótico das vias aéreas, podendo ser considerado como funcionalmente intermediário 

entre a máscara facial e o tubo traqueal, dispensando o uso de laringoscópio, ou instrumentos 

especiais para sua inserção. Corretamente posicionada, a face convexa posterior da ML estará 

em contato com a parede da faringe e a anterior, sobreposta às estruturas supraglóticas 

(laringe), de forma a permitir a ventilação. Sua ponta se aloja sobre o esfíncter esofagiano 

superior.    

Um dos dispositivos atualmente recomendados para utilização pelos profissionais 

durante a RCP é a máscara laríngea, a qual consiste em um tubo semelhante ao endotraqueal, 

com uma máscara inflável na extremidade distal apropriada para adaptação à faringe 

posterior, selando a região da base da língua e da abertura laríngea. Mais recentemente, tem 

recebido atenção especial como ferramenta para o manejo de vias aéreas difíceis.  

Pedersoli et al (2011), realizaram estudo bibliográfico sobre o uso da máscara laríngea 

pelo Enfermeiro na ressuscitação cardiopulmonar. Os resultados de vários estudos apontaram 

o uso da máscara laríngea como um dispositivo de primeira escolha, pelo enfermeiro, no 

controle de vias aéreas. Nesse sentido, estes Enfermeiros utilizaram como estratégia o 
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treinamento em laboratório e em manequins adaptados para simular parâmetros de avaliação 

de desempenho dos sujeitos. Também foi avaliado o desfecho da eficácia da máscara laríngea 

em comparação com a de Guedel, o ambú e o combitubo. O uso do manequim para 

treinamento de inserção da máscara laríngea mostrou-se eficaz, mas reitera a necessidade de 

pesquisas que façam um seguimento desses profissionais, no decorrer do tempo, com o intuito 

de avaliar se há perda das habilidades para manuseio e utilização dessa ferramenta. Ao 

concluírem seus estudos, entendem que devido à ausência de estudos com delineamento 

experimental, acerca da temática, evidencia-se a necessidade de investigações científicas 

envolvendo a máscara laríngea, a ressuscitação cardiopulmonar e a Enfermagem, com o 

intuito de subsidiar a prática clínica do Enfermeiro, e sua tomada de decisão acerca do 

cuidado a ser prestado ao paciente em situação de emergência, sobretudo na PCR. E finalizam 

propondo a incorporação de tal prática pelo Enfermeiro, devidamente capacitado, conforme 

apontam os estudos analisados, podendo, assim, avaliar e intervir no controle da via aérea em 

risco.  

A máscara laríngea, portanto, constitui procedimento de risco, que mantém a via aérea  

livre, permitindo a aspiração de secreções pulmonares, oferta de oxigênio em grandes 

concentrações, administração de fármacos e instituição da ventilação pulmonar mecânica. 

Assim, por ser um procedimento complexo, ao ser realizado por profissionais de saúde não 

capacitados, poderá ocasionar trauma na orofaringe, interrupção das compressões e 

ventilações por períodos prolongados e hipoxemia, além do risco de incorrer em repetidos 

insucessos durante o procedimento. 

Segundo a American Heart Association, todo reanimador responsável por este 

procedimento, deve possuir treinamento adequado e experiência validada. Vale ressaltar que 

atualmente no Brasil, os cursos formais de treinamento em emergência capacitam o 

Enfermeiro para a inserção supra-glótica (máscara laríngea); 

Na vigência de insuficiência respiratória, cabe à equipe de Enfermagem atender 

continuamente o paciente e ao Enfermeiro assumir a coordenação das atividades, bem como a 

execução das de maior complexidade, considerando o que consta na Lei nº 7.498/1986, 

regulamentada pelo Decreto nº 94.406/1987. Art. 8º Ao Enfermeiro incumbe: I 

privativamente: [...] i) consulta de Enfermagem; j) prescrição da assistência de Enfermagem; 
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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; II como integrante da equipe de 

saúde: Art. 08º, 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.  

Com relação à Resolução COFEN nº 564 de 2017 que aprova o Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem e estabelece os direitos, deveres, proibições, infrações e 

penalidades, ressalto o que segue: Art. 4 (Direitos) Participar da prática multiprofissional, 

interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade. Observando 

os preceitos éticos e legais da profissão; Art. 6 (Direitos) Aprimorar seus conhecimentos 

técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação 

à prática profissional; Art. 22 (Direitos) 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, à família e a coletividade; Art.45 (Deveres) prestar assistência de 

Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência; Art 49 

(Deveres) Disponibilizar Assistência de Enfermagem à coletividade em casos de emergência, 

epidemia, catástrofe e desastre, sem pleitear vantagens pessoais, quando convocado; Art 59 

(Deveres) Somente aceitar encargos ou atribuições quando se julgar técnica, científica e 

legalmente apto para o desempenho seguro para si e para outrem. 

Considerando o Parecer Coren/SP nº 002/2009, revisado em outubro de 2015; o 

Parecer Coren/DF nº 022/2011; o Parecer Coren/GO nº 034/CT/2017; o Parecer Coren/MS nº 

020/2015; 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) nos pacientes que estiverem 

necessitando desse tipo de intervenção, auxiliado pela equipe de Enfermagem. 

Considerando ainda o Parecer nº 001/2015 COFEN/Comitê Excelência, 

Renovação, Inovação e Segurança do Cuidar, sobre a utilização e manuseio de dispositivos 
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supraglóticos e infraglóticos de vias aéreas avançadas, traqueostomia e criotireoideostomia 

por Enfermeiro: “A utilização e manuseio de dispositivos supraglóticos vias aéreas 

avançadas e cricotireoideostomia são procedimentos que requerem conhecimentos da técnica 

e treinamento, e que o Enfermeiro que se encontra qualificado para realizar tais 

procedimentos emergencial ou rotineira tem amparo legal”.  

 

Ante ao exposto, considerando a legislação vigente, o Conselho Regional de 

Enfermagem de Santa Catarina entende que o Enfermeiro possui amparo legal para realizar o 

procedimento de colocação de máscara laríngea, desde que possua conhecimentos da técnica e 

capacitação contínua, se encontrando qualificados para tal procedimento e sejam elaborados 

pelas instituições de saúde, protocolos, procedimento operacional padrão ou normas técnicas 

que regulamentem de forma multidisciplinar o procedimento supracitado. Recomenda-se 

ainda que os Enfermeiros que atuem em unidades que atendam pacientes críticos tenham 

certificação e atualização periódica nos protocolos internacionais. Importante salientar que o 

Enfermeiro deverá registrar suas ações em prontuário, mediante a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem, prevista na Resolução Cofen nº 358/2009. Recomendamos a 

consulta periódica ao www.portalcofen.org.br clicando em legislação e pareceres em busca de 

normatizações atuais a respeito do assunto. 

 

 É a Resposta Técnica.  

Florianópolis, 14 de fevereiro de 2019. 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 06/03/2019.  
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