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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 017/CT/2019 

 

Assunto: Manipulação de sonda de gastrostomia por Técnico de Enfermagem. 

Palavras-chave: Técnico de Enfermagem; Sonda de Gastrostomia. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Por orientação da Coordenadora do Departamento de Fiscalização do Coren-SC, 

Enf. Karla Barzan, encaminho o seguinte questionamento recebido em nossa Subseção: "Sou 

enfermeira responsável pelo Setor de imagem do Hospital Santa Isabel”. Gostaria de saber se 

o Técnico de Enfermagem pode manipular sonda de gastrostomia, ou seja, se ele pode injetar 

contraste via sonda, pois aqui no Setor de Imagem surgiu essa dúvida.  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

A gastrostomia é um procedimento cirúrgico que estabelece o acesso à luz do 

estômago através da parede abdominal. As vias de acesso habitualmente empregadas para 

realização da gastrostomia são; laparotomia, endoscopia e laparoscopia. A principal indicação 

para a realização de gastrostomia é o uso de tubo nasoenteral por mais de 30 dias, associado à 

incapacidade do paciente em manter ingestão oral suficiente. (MANSUR et al, 2010; 

SANTOS et al, 2011). 

Como indicações para a gastrostomia temos a descompressão gástrica, 

alimentação, descompressão e administração de medicação via gástrica. Podendo a indicação 

para alimentação ser classificada como temporária: quando o acesso ao trato digestório está 

temporariamente prejudicado para recuperação e manutenção do estado nutricional ou 

definitiva. Como terapêutica paliativa em pacientes portadores de neoplasia maligna 

irressecável da faringe e do esôfago. As doenças neurológicas: demência, esclerose 

amiotrófica lateral, sequelas de acidente vascular cerebral, doença de Parkinson e outras que 

afetam a motilidade da língua, da faringe e do esôfago e comprometem a deglutição e o 
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apetite também representam um grupo com indicação cada vez mais frequente de 

gastrostomia definitiva (SANTOS et al, 2011). 

Os meios de contraste são substâncias que podem ser administradas nas 

cavidades, órgãos, artérias e vasos sanguíneos, com a finalidade de distinguir 

radiograficamente a composição de estruturas que se mostram semelhantes, sendo aplicados 

nos exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, angiografias e exames 

radiológicos (SILVA, 2000). 

São classificados em positivos e negativos, sendo os contrastes positivos aqueles 

cuja ação exibe maior absorção da radiação nos órgãos e tecidos adjacentes, possuí alta 

densidade devido ao número atômico elevado; como é o caso do bário e do iodo (SIMÕES et 

al., 2003).  

O bário é disponível em pó ou suspensão, sendo empregado na forma de sulfato 

insolúvel para diagnóstico gastrointestinal, que tem seu uso limitado quando existe a suspeita 

de perfuração deste trato, pois o organismo é incapaz de eliminar o sulfato de bário caso entre 

na cavidade abdominal. Neste caso, a opção de contraste será o Meio de Contraste iodado 

hidrossolúvel (MEGHA, JAIN e PILLAI, 2011).  

Os cuidados gerais na administração de dieta/ medicamentos pela sonda de 

gastrostomia são: A administração de água e/ou medicamentos através da sonda pode ser 

iniciada 4h após a sua colocação. No entanto, a administração de dieta deverá ser iniciada 

após 24 horas do procedimento ou de acordo com prescrição médica.  Após administração de 

dieta e/ou medicamentos e/ou aspiração de resíduo gástrico, lavar a sonda com 10 a 20 ml de 

água morna filtrada. Se houve administração de dieta de forma contínua é imprescindível 

lavar a sonda a cada 4 h. Antes de infundir a dieta, verificar o resíduo gástrico com o auxílio 

de uma seringa. Se o volume for maior que 100 ml, devolvê-lo ao estômago e não infundir a 

dieta desse horário. Após, lavar a sonda com 10 a 20 ml de água morna filtrada.  Durante a 

administração da dieta e por mais 1 hora, manter a cabeceira da cama do paciente elevada 

entre 30° e 45°, a menos que contraindicado, para evitar a regurgitação e possível aspiração 

(ROGENSKI et al, 2014). 

Considerando a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da Enfermagem e da outras providências, a saber: Art. 11 - O 
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Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe: I – privativamente: c) 

planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de 

Enfermagem; I) consulta de Enfermagem; j) prescrição da assistência de Enfermagem; m) 

cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica que exijam conhecimentos de base 

científica e capacidade de tomar decisões imediatas. 

Art. 12 O Técnico de Enfermagem exerce atividades 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 Executar ações 

assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observando o disposto no 

paragrafo único do Art. 11 desta lei. 

Considerando a Resolução COFEN nº 0453/2014, que aprova a Norma Técnica 

que dispõe sobre a Atuação da Equipe de Enfermagem em Terapia Nutricional: [...] Compete 

ao Técnico de Enfermagem: [...] b) Promover cuidados gerais ao paciente de acordo com a 

prescrição de Enfermagem ou protocolo pré-estabelecido. 

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução COFEN nº 

0564/2017, que diz: 

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 à coletividade. 

Art. 45 (Deveres) prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de 

imperícia, negligência ou imprudência. 

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. 

Art. 62 (Proibições) 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 à coletividade. 

Considerando o Parecer do COREN/SP nº 030/2014 que apresenta a seguinte 

conclusão: Para atuar no Serviço de diagnóstico por imagem, a equipe de Enfermagem 

necessita ter o conhecimento de biossegurança, que consiste em um conjunto de ações com o 

objetivo de prevenir, diminuir ou eliminar os riscos que o profissional e o paciente possam 
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estar expostos. Neste sentido, a Equipe de Enfermagem (Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de 

Enfermagem), desde que treinada, habilitada e capacitada, poderá administrar contraste oral 

ou endovenoso ante a prescrição médica. Lembrando que caso a infusão seja realizada pelo 

Técnico ou Auxiliar de Enfermagem, deve sempre ocorrer sob a supervisão do profissional 

Enfermeiro. 

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

conclui que está entre as competências da equipe de Enfermagem, desde que devidamente 

capacitada, a manipulação da sonda de gastrostomia inclusive para injetar contraste, tal 

procedimento quando realizado pelo Técnico de Enfermagem deve ser supervisionado pelo 

Enfermeiro responsável do serviço. Recomenda-se a elaboração e adesão de Protocolos e 

POPs para melhor organização do Processo de Trabalho. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 06 de março de 2019. 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 07/03/2019. 
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