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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 055/CT/2019 

 

Assunto: Atuação da equipe de Enfermagem nas sondagem enterais na ESF. 

Palavras-chave: Enfermeiro; Sondagem; Domicílio. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Sou Enfermeira de ESF e a nossa dúvida seria referente a sondagem enteral. Podemos realizar 

esse procedimento no domicílio? Pois no hospital relatam ser procedimento do ESF. 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

O Compacto Dicionário Ilustrado de Saúde indica que sonda é um tubo flexível 

duro ou rígido, que se introduz nos canais ou cavidades (orifícios) naturais do organismo, com 

a finalidade de reconhecer o seu estado e extrair líquidos ali retidos, ou de fazer penetrar 

alguma substância. Sendo a sonda nasogástrica ou nasoenteral, um tubo introduzido pelo nariz 

ou boca, o qual percorre o esôfago até o estômago, ou ainda parte superior intestinal, para 

alimentar uma pessoa que não pode ou não consegue se alimentar pela boca (SILVA, SILVA, 

VIANA, 2009).  

A passagem do dispositivo gástrico há muito tempo vem sendo realizada por 

profissionais de Enfermagem, sendo a sondagem (aparentemente uma técnica simples) um 

procedimento em que a Enfermagem tem participação direta e efetiva, de extrema relevância, 

pois quando algumas medidas não são tomadas podem trazer desconforto ou até mesmo 

complicações graves para o paciente (GIRL, et al. 1985).  

A Nutrição Enteral (NE) é a ingestão controlada de nutrientes, na forma isolada 

ou combinada, de composição definida ou estimada, especialmente formulada e elaborada 

para uso por sondas ou via oral, industrializada ou não, utilizada exclusiva ou parcialmente 

para substituir ou completar a alimentação oral em pacientes desnutridos ou não, conforme 

suas necessidades nutricionais, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando à 

síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas (BRASIL, 2000). 
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Smeltzer, Bare, Hinkle et al (2009) e Timby (2007) descrevem a técnica da 

introdução da sonda oro/nasogástrica ou nasoenteral, e em todas as literaturas faz-se menção à 

necessidade da confirmação da inserção da sonda no estômago, sendo descrita nos seguintes 

passos: a) conectar uma seringa na extremidade da sonda e aspirar uma pequena quantidade 

de conteúdo estomacal – a justificativa deste passo é: “a sonda está no estômago se seu 

conteúdo puder ser aspirado, o pH do conteúdo aspirado pode, então, ser testado para 

determinar a colocação gástrica”; b) medir o pH do líquido aspirado utilizando um papel 

especial ou um medidor – justificativa deste passo é que “o pH do conteúdo gástrico é ácido 

(4 ou menos) comparado com um pH médio de 7 ou maior para o líquido respiratório. c) 

visualizar o conteúdo aspirado, verificando a cor e a consistência – justificativa: “o líquido 

gástrico pode ser verde com partículas: marrom se houver a presença de sangue velho, ou cor 

de palha. O líquido traqueobrônquico em geral varia de branco natural a amarronzado. O 

líquido pleural pode ser cor de palha e bastante aquoso. O líquido intestinal tende a ser 

amarelo-claro a amarelo-escuro dourado ou verde-amarronzado; d) ausculta do abdômen: O 

enfermeiro instila 10 ml ou mais de ar, ao mesmo tempo que ausculta na região abdominal. Se 

for escutado um som como de esguicho, o Enfermeiro pode inferir que ele foi causado pela 

entrada de ar no estômago. A eructação costuma indicar que a extremidade da sonda ainda se 

encontra no estômago; e) obter uma radiografia da colocação da sonda – justificativa: “a 

visualização radiográfica é a medida mais consistente para determinar a colocação da sonda” 

(METHENY, TITLER, 2001). 

É importante garantir a segurança do paciente, para isso é essencial confirmar que 

a sonda foi introduzida de maneira correta e está no devido local (estômago ou parte do 

intestino), uma vez que a sonda pode inadvertidamente ter sido inserida nos pulmões, o que 

pode passar desapercebido em pacientes de alto risco (por exemplo aqueles com níveis de 

consciência diminuídos, estados mentais confusos, reflexos de vômito e tosse deficiente ou 

ausente, ou agitação durante a inserção (COREN/DF, 2011). 

No caso da sonda nasoentérica, é importante destacar que esta apresenta na sua 

composição um fio guia de metal, e antes de ser retirado, serve para auxiliar na visualização 

da sonda na hora do RX. Deve-se posicionar o paciente lateral direito para a progressão da 

sonda para a região pilórica. Após a confirmação da localização da parte distal da sonda 
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nasoentérica, o fio guia (ou mandril) é retirado da parte interior da sonda nasoentérica, e o 

paciente está seguro para receber a medicação ou alimentação (COREN/DF, 2011). 

Alguns procedimentos técnico-assistenciais comumente utilizados no cuidado a 

pacientes internados em hospitais ou em acompanhamento ambulatorial também são 

utilizados na atenção domiciliar. Apesar de existirem cuidados especiais para alguns 

procedimentos no domicílio, a maioria deles é passível de ser realizado nesse ambiente com 

segurança (BRASIL, 2013). 

Considerando Parecer COREN/SP nº 005/2018 sobre passagem de sonda 

nasogástrica/orogástrica; Parecer Técnico COREN/PR nº 07/2017 que trata da atuação da 

equipe de Enfermagem nas sondagens gástricas e troca de gastrostomia na atenção domiciliar; 

Parecer Técnico COREN/DF n° 09/2011 que trata da passagem de sonda na assistência ao 

paciente crônico no domicílio e a Resolução COFEN nº 453/2014, 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; […]. 

Considerando a Portaria n°. 2.436 de 21 de setembro de 2017, onde são descritas 

as atribuições específicas dos diversos profissionais que compõe a eSF: 4.2. São atribuições 

específicas dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica: 4.2.1 - Enfermeiro: 

[...] II - Realizar consulta de Enfermagem, procedimentos, solicitar exames complementares, 

prescrever medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou outras 

normativas técnicas estabelecidas pelo gestor Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 

Federal, observadas as disposições legais da profissão [...]. 

Considerando que a Enfermagem segue regramento próprio, consubstanciado na 

Lei do Exercício Profissional (Lei nº 7498/1986), no Decreto regulamentador (Decreto nº 

94.406/1987) e no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução Cofen nº 

564/2017).  

Considerando que a Enfermagem atua com autonomia e em consonância com os 

preceitos éticos e legais, técnico-científico e teórico-filosófico; exerce suas atividades com 
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competência para promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios 

da ética e da bioética. 

Considerando que a realização de tal procedimento demanda conhecimento 

teórico e prático específico, além de consistir em uma atividade de complexidade mais 

elevada e, portanto, conforme preconizado pela Lei do Exercício Profissional, nestes casos, a 

assistência deverá ser prestada pelo profissional Enfermeiro.  

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

conclui que o Enfermeiro tem competência para realizar a sondagem nasogástrica ou 

nasoenteral, desde que devidamente capacitado, tanto em ambiente hospitalar, ambulatorial, 

como domiciliar. Salienta-se a importância e a necessidade da confirmação da inserção da 

sonda no estômago ou parte do intestino, inclusive em ambiente domiciliar e sugere-se o 

exame radiológico, considerado padrão ouro para essa situação. Tal exame pode ser solicitado 

pelo Enfermeiro, se assim estiver previsto em protocolo institucional. 

Reitera-se ainda que no exercício de suas atividades, o profissional deve aplicar o 

processo de Enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar 

e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade (COFEN, 2017), conforme 

preconizado pela Resolução Cofen nº 358/2009. Sugere-se ainda como mecanismo de 

orientação e segurança a construção de protocolos institucionais que abordem o tema, bem 

como sirvam de fonte de consulta para a prática assistencial. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 19 de julho de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

Revisado pela Direção em 22/07/2019. 
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