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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 032/CT/2019 

 

Assunto: Atuação do Enfermeiro nas sondagens gástricas e enterais. 

Palavras-chave: Sondagens; Enfermeiro; Equipe de Enfermagem.  

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Gostaria de uma maior clareza na interpretação da Resolução COFEN nº 

453/2014, referente ao item 5.2 Vias de Acesso Enteral, no que compete ao Enfermeiro: não 

fica claro que o procedimento de PASSAGEM de Sonda Nasogástrica ou Orogástrica seja 

PRIVATIVA ao Enfermeiro; diferente da Resolução COFEN nº. 0450/2013, que fica muito 

claro que a sondagem vesical é privativa a este profissional.  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

As sondas nasogástrica e nasoenteral passam pelo nariz e vão até o estômago ou 

duodeno, conforme indicação médica. Estes tipos de dispositivos permitem que o paciente 

receba alimentos por uma sonda alimentar, usando o estômago ou duodeno como um 

reservatório natural de alimentos. Outra finalidade pode ser a de descomprimir ou drenar 

líquidos indesejados ou ar do estômago. Pode promover descanso do trato gastrointestinal 

para promover cicatrização após cirurgia intestinal. Pode também ser usado para monitorar 

sangramento, retirar substâncias indesejáveis (lavagem), ou ajudar no tratamento de obstrução 

intestinal (LYNN, 2009). 

O procedimento de sondagem nasogástrica (sonda inserida na região nasofaringe 

até estomago) ou sondagem nasoenteral (sonda inserida na região nasofaringe até o duodeno) 

indicadas nos casos de medicação via oral, nutrição enteral e/ou manutenção da ingesta 

hídrica a atividade é restrita ao Enfermeiro (COFEN, 2014). 

A sondagem enteral é um procedimento de risco, que demanda execução por um 

profissional habilitado que deve avaliar a via de acesso, a efetividade do esvaziamento 

gástrico, a anatomia nasofaringe e gastrointestinal, o risco de aspiração, assim como 
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posicionamento correto do paciente e após a inserção da sonda a verificação do conteúdo 

gástrico e da ausculta abdominal e pulmonar para confirmação do local (KNOBEL, 2006; 

ANDRADE, 2000; POTTER e PERRY, 2005). 

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

Regulamentação do Exercício da Enfermagem e dá outras providências: Art. 11. O 

Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe: I – Privativamente: […] 

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. 

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 

Enfermeiro: a) Participar da escolha da via de administração da NE em consonância com o 

Médico responsável pelo atendimento ao paciente e a EMTN; b) Estabelecer o acesso enteral 

por via oro/gástrica ou transpilórica para a administração da NE, conforme procedimentos 

pré-estabelecido; [...] e) Garantir que a via de acesso da NE seja mantida; [...] h) Prescrever os 

cuidados de Enfermagem. i) Registrar em prontuário todas as ocorrências e dados referentes 

ao paciente e à TNE. 

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. 

O Parecer Técnico COREN/DF nº 003/2010 que apresenta a seguinte conclusão: 

“Somos de parecer que tanto a inserção como a troca de tais sondas deverá ser feita por 

profissional Enfermeiro, cabendo aos Técnicos e Auxiliares ajudar e auxiliar no 
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procedimento. Assim como a instalação de dietas e administração de medicações, que 

obedecerão à prescrição médica e do nutricionista, cabendo ao Enfermeiro supervisionar o 

gotejamento das soluções e o controle hidroeletrolítico do paciente.”. 

O Parecer Técnico COREN/PR nº 07/2017, em sua conclusão traz: “Com base na 

literatura e na legislação apresentada entende-se que as passagens de sonda nasogastrica, 

nasoenteral e a troca de gastrostomia são consideradas complexas, portanto estão embasadas 

na Lei nº 7.498/1986 e no Decreto nº 94.406/1987 que define como ação privativa do 

Enfermeiro. [...]”. 

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

entende que o procedimento de PASSAGEM de Sonda Nasogástrica ou Orogástrica é 

privativo do Enfermeiro, no que diz respeito a equipe de Enfermagem.  

 

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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