CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 033/CT/2020

Assunto: Instrumentos para auxiliar procedimento.

Palavras-chave: Instrumentos; Sondagem; Procedimento de Enfermagem.

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:

Diante da dificuldade de realização de Sondagem nasogástrica/ orogastrica e/ou nasoenteral
há a possibilidade e qual a legalidade (respaldo técnico) do Enfermeiro da Unidade de Terapia
Intensiva, fazer uso de laringoscopia para visualização do esôfago e posicionamento da sonda
durante o procedimento?

II - Da fundamentação e análise:
A Sondagem oro/nasogástrica é a inserção de uma sonda, geralmente flexível, com um ou
mais lumens, na cavidade oral/nasal com destino ao estômago com a finalidade de alimentar,
medicar, lavar, drenar líquidos ou ar, coletar material gástrico e realizar exames para fins
diagnósticos, como a manometria e pHmetria. E a Sondagem nasoenteral refere-se à
passagem de uma sonda flexível através da cavidade nasal, esôfago, estômago e intestino
delgado. Este procedimento fornece via segura e menos traumática para administração de
dietas, hidratação e medicação (COFEN, 2019).
Para entender porque a utilização de um Laringoscópio para a passagem da sonda?
Pensando que este instrumento pode ser usado para realizar exames de laringe (laringoscopia)
e para auxiliar na intubação endotraqueal (pela traqueia) do paciente, onde um tubo é
introduzido

pela

traqueia

para

que

o

paciente

receba

a

ventilação

pulmonar.

O laringoscópio consiste em um cabo, que pode ser infantil ou adulto, e uma cabeça em
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formato de lâmina. O cabo serve para a instalação da bateria, e também é por onde o
profissional manuseia o equipamento para poder utilizá-lo. A bateria serve para acender a
lâmpada que fica na ponta da lâmina (no caso do laringoscópio convencional) ou no próprio
cabo (no caso do laringoscópio de fibra óptica), que proporciona uma melhor visão da laringe.
Se o objetivo da utilização for a iluminação da região não há impedimento para isto.
Mas, também pode ser realizado com outro instrumento que ilumine a região já que o
laringoscópio não é um instrumento elencado para auxiliar na sondagem oro/nasogástrica.
Na Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986 que dispõe sobre a regulamentação do
exercício da Enfermagem e dá outras providências, consta:
Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe:
I – privativamente:
m) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de
base cientifica e capacidade de tomar decisões imediatas;
A Resolução Cofen nº 619 de 04 de novembro de 2019 normatiza a atuação da
Equipe de Enfermagem na Sondagem Oro/nasogástrica e Nasoentérica. No seu anexo temos
as competências da Enfermagem com relação a este procedimento.
Compete ao Enfermeiro na Sondagem oro/nasoenteral:
a) Definir o calibre da sonda que será utilizada, de acordo com o procedimento prescrito;
b) Estabelecer o acesso enteral por via oro/nasogástrica ou transpilórica para a finalidade
estabelecida (alimentar, medicar, lavar, drenar líquidos ou ar, coletar material gástrico e
realizar exames para fins diagnósticos);
c) Proceder os testes para confirmação do trajeto da sonda;
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d) Solicitar e encaminhar o paciente para exame radiológico visando a confirmação da
localização da sonda, no caso da sondagem nasoentérica;
e) Garantir que a via de acesso seja mantida;
f) Garantir que a troca das sondas e equipo seja realizada em consonância com o préestabelecido pela CCIH da instituição;
g) Prescrever os cuidados de Enfermagem;
h) Registrar em prontuário todas as ocorrências e dados referentes ao procedimento;
i) Participar do processo de seleção do material para aquisição pela instituição;
j) Manter-se atualizado e promover treinamento para os Técnicos de Enfermagem, observada
a sua competência legal.
Compete ao Técnico de Enfermagem e/ou ao Auxiliar de Enfermagem na sondagem
oro/nasoenteral:
a) Auxiliar ao Enfermeiro na execução do procedimento da sondagem oro/nasoenteral;
b) Promover cuidados gerais ao paciente de acordo com a prescrição de Enfermagem ou
protocolo pré-estabelecido;
c) Comunicar ao Enfermeiro qualquer intercorrência advinda do procedimento;
d) Proceder o registro das ações efetuadas, no prontuário do paciente, de forma clara, precisa
e pontual;
e) Participar das atualizações.
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Ante ao exposto o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina conclui
que a execução da sondagem oro/nasogástrica e nasoentérica na equipe de Enfermagem
compete privativamente ao Enfermeiro e, para o desenvolvimento do mesmo, o Enfermeiro
pode utilizar instrumentos necessários, para iluminação do local, que são considerados
tecnologias dura.
Importante destacar que o procedimento deve ser executado no contexto da
Sistematização da Assistência de Enfermagem, com a operacionalização do Processo de
Enfermagem, de acordo com as etapas previstas na Resolução COFEN nº 358/2009.
É a Resposta Técnica.

Florianópolis, 26 de agosto de 2020.

Enf. MSc. Helga Regina Bresciani
Conselheira Efetiva
Coren/SC 58.205
Revisado pela Direção em 03/09/2020
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