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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 028/CT/2019 

 

Assunto: Atribuições da equipe de Enfermagem na instrumentação da 

colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. 

Palavras-chave: Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica; Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Através do documento em anexo, solicito o esclarecimento sobre a real atribuição da equipe 

de Enfermagem na instrumentação da CPRE, no setor de hemodinâmica do Hospital 

Universitário Polydoro Ernani de São Thiago. 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) é uma técnica que 

utiliza simultaneamente a endoscopia digestiva e a imagem fluoroscópica para diagnosticar e 

tratar doenças associadas ao sistema biliopancreático. Esta técnica permite, na mesma sessão, 

detectar e tratar anomalias da árvore biliar e/ou do canal pancreático principal, recorrendo a 

diversos acessórios especializados que se passam através do duodenoscópio, por exemplo, 

extração de cálculos, dilatações com balão e colocação de próteses. A CPRE é uma técnica 

complexa que, comparativamente a outros procedimentos endoscópicos, está mais 

frequentemente associada a complicações graves, pelo que deve ser reservada para os casos 

em que está devidamente indicada.  Habitualmente, todos os pacientes propostos para uma 

CPRE já foram submetidos a outros exames de imagem, nomeadamente ecografia abdominal, 

tomografia computorizada ou colangio-ressonância, que ajudam a definir a patologia em 

causa e a sua localização, facilitando a interpretação dos dados da CPRE (SPED, 2012). 

Segundo Ferrari Jr. et al (2016), o endoscopista tem no mínimo dois assistentes 

para realizar a CPRE. O primeiro assistente fica ao lado do endoscopista e opera dispositivos 

como fios-guia, balões, próteses e outros, executando manobras para facilitar a conclusão do 

procedimento. O segundo assistente normalmente é o técnico em radiologia, que será 
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responsável por mante a radioscopia e armazenar as imagens solicitadas pelo Médico. 

Conforme o serviço de endoscopia, o primeiro assistente pode ser Médico-residente, 

Enfermeiro ou Técnico em Enfermagem. 

O trabalho do Enfermeiro na realização da CPRE é divido em três fases: Pré, trans 

e pós-procedimento. Na fase pré-procedimento a solicitação da CPRE chega ao setor de 

endoscopia por duas vias distintas. A primeira é feita pelo Enfermeiro da unidade de origem 

do paciente, pela qual se realiza um contato telefônico e se buscam informações sobre o 

estado atual de saúde/possíveis patologias que possam interferir no tratamento. Também se 

busca o feedback do Enfermeiro da endoscopia sobre a necessidade (ou não) de uma 

avaliação anestésica antes do procedimento (sempre é exigida a avaliação). Após a 

confirmação da aptidão anestésica, dada pelo anestesiologista, é agendada a endoscopia de 

acordo com a disponibilidade de materiais e cobertura anestésica no setor. A segunda via é 

ambulatorial e, nesses casos, é agendada interconsulta com um anestesiologista antes da 

realização do procedimento. Nas duas entradas se faz avaliação do histórico do paciente, 

checam-se exames anteriores, a indicação do procedimento (urgente ou eletivo) e, se 

necessário, discute-se o caso entre os médicos endoscopista e solicitante da CPRE (BRECHO 

et al, 2018). 

Na fase trans-procedimento o paciente é admitido pela Enfermagem e orientado 

quanto ao exame. Aplica-se a Sistematização da Assistência de Enfermagem e, 

simultaneamente, é preparada a sala de exames pelo Técnico. O Enfermeiro verifica os 

materiais, realiza a montagem da mesa com técnica asséptica, aplica o time out, monitora, 

auxilia o anestesiologista na indução anestésica, posiciona o paciente e auxilia os 

endoscopistas (BRECHO et al, 2018). 

Na fase pós-procedimento auxilia-se na extubação e encaminha-se o paciente ao 

setor de recuperação pós-anestésica, onde continua sob os cuidados da equipe de Enfermagem 

e anestesiologia. Assim que o paciente estiver em condições para alta, é encaminhado para o 

setor de origem (leito ou domicílio). As etapas são registradas no prontuário (BRECHO et al, 

2018). 
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Conforme a Resolução RDC nº 006/2013 da ANVISA, o serviço de endoscopia 

deve promover a capacitação de seus profissionais antes do início das atividades e de forma 

permanente; em conformidade com as atividades desenvolvidas.  

De acordo com a Lei nº 7.498/1986, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/1987: 

Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe: 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; [...] l) cuidados diretos de 

Enfermagem a pacientes graves com risco de vida; m) cuidados de Enfermagem de maior 

complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica 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 o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz:  

(Direitos) Art. 22 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. 

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

de imperícia, negligência ou imprudência. 

(Proibições) Art. 62 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. 
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Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

conclui que a atribuição da equipe de Enfermagem na instrumentação da CPRE, no setor de 

hemodinâmica do Hospital ocorre no pré, trans e pós procedimento e faz parte da aplicação do 

Processo de Enfermagem com consulta de Enfermagem no sentido de realizar avaliação do 

histórico do paciente, checar exames anteriores, a indicação do procedimento (urgente ou 

eletivo) e, se necessário, a discussão do caso de forma multidisciplinar. Na fase trans-

procedimento o paciente é admitido pela Enfermagem e orientado quanto ao exame, prepara-

se a sala e verifica-se os materiais, realizando a montagem da mesa com técnica asséptica, 

aplica o time out, monitora, auxilia o anestesiologista na indução anestésica, posiciona o 

paciente e auxilia os endoscopistas. Na fase pós-procedimento auxilia-se na extubação e 

encaminha-se o paciente ao setor de recuperação pós-anestésica, onde continua sob os 

cuidados da equipe de Enfermagem e anestesiologia.  

Assim que o paciente estiver em condições para alta, é encaminhado para o setor 

de origem (leito ou domicílio), com devidas orientações e respectivo registro no prontuário. 

Salienta-se a importâncias de adoção de protocolos assistenciais de boas práticas, 

especificando as atribuições de cada membro da equipe, assim como a descrição passo a passo 

para a execução e registro dos procedimentos a serem realizados, com posterior validação 

pelos respectivos responsáveis técnicos e imediata capacitação de todos os envolvidos no 

processo assistencial. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 18 de março de 2019. 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 19/03/2019. 
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