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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 014/CT/2020 

 

Assunto: Atribuição de desprezar secreções dos frascos de aspirações realizadas 

pelos fisioterapeutas. 

Palavras-chave: Aspiração; Técnico de Enfermagem; Equipe. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Na instituição onde eu trabalho os fisioterapeutas se recusam a retirar o frasco de aspiração 

após as mesmas terem realizado o seu atendimento com aspiração de secreções, alegando que 

não é a sua função e sim do Técnico de Enfermagem.  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

A aspiração da orofaringe, nasofaringe ou traqueia é definida como a retirada 

passiva de secreções, com técnica asséptica, por um cateter conectado a um sistema de vácuo, 

introduzido na via aérea (VA), sendo essa artificial ou não. A pressão de sucção deve ser 

efetiva e não causar dano à mucosa, não ultrapassando 120 mmHg tanto em crianças como 

adultos. Os cateteres de sucção flexíveis são úteis para aspiração de secreções finas da boca, 

nasofaringe e traqueia (MARTINS et al, 2014). 

A Enfermagem está amparada na Lei do Exercício Profissional nº 7.498/1986, no 

Decreto regulamentador nº 94.406/1987, no Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem e demais Resoluções e Decisões do Sistema COFEN/CORENs. Neste sentido, a 

Enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde humana, com 

autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. 

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

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 
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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. 4 Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e 

transdisciplinar como responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos 

e legais da profissão. 

(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 n° 08/2015 do COREN/PB, em sua conclusão refere: “Diante do 

exposto, sou do entendimento que trabalhamos em beneficio prioritário do paciente, que a 

instituição deve providenciar um profissional que fique responsável por todo material que será 

utilizado no paciente de forma integral, independente de qual profissional irá utilizá-lo. 

Quanto ao desprezo de secreções não está no nosso rol de atribuições, não existindo 

obrigatoriedade para a execução, lembrando que quem realiza o procedimento tem o dever de 

deixar tudo limpo e organizado, podendo essa relatora apenas opinar sobre as atividades 

realizadas pelos profissionais de Enfermagem.”. 

O Parecer COREN/MS nº 08/2018 apresenta a seguinte conclusão: “Após análise 

do processo, baseando-se nas fundamentações supracitadas encontradas na legislação e na 

literatura, somos de parecer DESFAVORÁVEL a ser atribuição dos profissionais de 

Enfermagem desprezar secreções dos frascos de aspirações realizadas pelos fisioterapeutas, 

visto que não está contemplada na Lei do Exercício Profissional da Enfermagem. Salientamos 

que este parecer se restringe às atividades realizadas pelos profissionais de Enfermagem e que 
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não cabe opinarmos sobre as atribuições de outras categorias profissionais. Recomendamos, 

para tanto, a construção de Normas e Rotinas ou Procedimento Operacional Padrão (POP) 

com a descrição das atribuições que compete a cada categoria profissional durante a 

realização da assistência ao paciente.”. 

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

conclui que o procedimento de aspiração, assim como os demais, deve estar descrito em 

protocolo institucional com referidos profissionais responsáveis, tanto pela realização do 

procedimento como organização do ambiente, não sendo da competência do Técnico de 

Enfermagem a limpeza e organização de material executado por outro profissional. 

A adesão de protocolos para essa prática, além de normatizar o processo de 

trabalho, minimiza erros entre a equipe, promovendo e garantindo uma assistência segurança 

e livre de danos ao paciente.  

Salienta-se que é privativo do Profissional Enfermeiro a orientação e supervisão 

do trabalho do Profissional Técnico de Enfermagem, tal orientação quando realizada por outro 

Profissional pode configurar-se em exercício ilegal da Profissão. 

Salientamos ainda que este parecer se restringe às atividades realizadas pelos 

profissionais de Enfermagem e que não cabe opinarmos sobre as atribuições de outras 

categorias profissionais. 

 

É a Resposta Técnica. 

Florianópolis, 23 de fevereiro de 2020. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

Revisado pela Direção em 02/03/2020. 
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