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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 036/CT/2020 

Assunto: Intubação endotraqueal por Enfermeiros. 

Palavras-chave: Intubação; Ventilação mecânica; Enfermeiros. 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

Conforme a Resolução COFEN n° 0639/2020 que dispõe sobre as competências do 

Enfermeiro no cuidado aos pacientes em ventilação mecânica no ambiente Extra e Intra 

hospitalar. Nesta Resolução no Art. 13 item I que fala sobre a fixação e centralização do 

Tubo. No entanto meu questionamento está com relação à Reintrodução do Tubo em caso do 

mesmo deslocar ou escape de ar, o Enfermeiro Poderá reintroduzir o tubo sendo que esta 

prática é exclusiva do médico? 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

A intubação endotraqueal é caracterizada pela necessidade de introdução de um 

tubo pela boca ou nariz, nas vias aéreas para manter a ventilação em curso no caso de 

impossibilidade do indivíduo fazê-la espontaneamente. São procedimentos que podem 

apresentar várias complicações como: Laringoespasmo, laceração, aspiração, intubação 

endobrônquica ou esofágica, perfuração da Orofaringe, da traquéia ou esôfago, dentre outras 

que requerem intervenção para manutenção da Vida (IRWIN e RIPPE, 2007).  

Não consideramos que a intubação endotraqueal deva ser realizada pelo 

Enfermeiro e sim pelo médico, que possui treinamento durante sua graduação para a 

realização desta prática. Sugerimos que o Enfermeiro utilize os instrumentos disponíveis que 

ofereçam o menor risco possível, como é o caso do Ressuscitador Manual (Ambu®), ou 

outros dispositivos supraglóticos já existentes como Tubo Esofágico ou Máscara Laríngea, em 

lugar da Intubação Orotraqueal, que deve ser o último recurso. Contudo, em situação de risco 

de morte iminente do paciente, na qual exista a impossibilidade de se contar com profissional 
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médico para a realização da intervenção, decorrente de sua ausência ou por estar envolvido 

em outro procedimento, o Enfermeiro poderá realizar este procedimento, desde que ciente de 

sua capacidade, competência e habilidade para garantir uma assistência livre de riscos 

provenientes da negligência, imperícia e imprudência (PARECER COREN/BA). 

O Enfermeiro atuante no atendimento Pré-Hospitalar e Hospitalar de Urgência e 

Emergência, que esteja capacitado em Suporte Avançado de Vida está legalmente habilitado a 

realizar procedimentos de inserção da Máscara Laríngea (ML) e Combitubo esofagotraqueal 

(CET) nos pacientes que estiverem necessitando desse tipo de intervenção. Se houver 

necessidade e indicação de intubação endotraqueal, caso o profissional médico não esteja 

presente, o Enfermeiro devidamente capacitado, poderá executar a ação. Estes procedimentos 

deverão estar em protocolos aprovados pelas instituições de saúde (PARECER COREN/DF). 

O procedimento de intubação traqueal não faz parte da grade curricular dos cursos 

de graduação em Enfermagem, não consideramos que esta intervenção deva ser realizada pelo 

Enfermeiro e sim pelo Médico, que possui treinamento durante sua graduação para a 

realização desta prática. Contudo, em situação de risco de morte iminente de paciente, na qual 

exista a impossibilidade de se contar com profissional Médico para a realização da 

intervenção, decorrente de sua ausência ou por estar envolvido em outro procedimento na 

mesma ocorrência, o Enfermeiro poderá realizar este procedimento, desde que ciente de sua 

capacidade, competência e habilidade para garantir uma assistência livre de riscos 

provenientes da negligência, imperícia e imprudência. [...] Faz-se necessário implementar 

treinamentos contínuos e elaborar protocolos institucionais baseados em evidências 

(PARECER COREN/SP). 

Considerando a Resolução COFEN nº 639/2020 que dispõe sobre as competências 

do Enfermeiro no cuidado aos pacientes em ventilação mecânica no ambiente extra e intra-

hospitalar e resolve: 
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Art. 1º No âmbito da equipe de Enfermagem, é competência do Enfermeiro a montagem, 

testagem e instalação de aparelhos de ventilação mecânica invasiva e não-invasiva em 

pacientes adultos, pediátricos e neonatos. 

Art. 2° No contexto do processo de Enfermagem, é competência do Enfermeiro a 

monitorização, a checagem de alarmes, o ajuste inicial e o manejo dos parâmetros da 

ventilação mecânica tanto na estratégia invasiva quanto não-invasiva. 

§1° O ajuste inicial e manejo dos parâmetros da ventilação mecânica de que trata o artigo 2º 

desta resolução devem ocorrer sob coordenação médica. 

§2° No âmbito da equipe de Enfermagem, constitui procedimento privativo do Enfermeiro a 

coleta de sangue arterial para fins de monitorização gasométrica e respiratória. 

Art. 3° Na montagem, testagem e instalação de aparelhos de ventilação mecânica, é 

competência do Enfermeiro: 

I – a fixação e centralização do tubo traqueal, assim como a monitorização da pressão 

do cüff (balonete) da prótese em níveis seguros e a averiguação quanto ao seu correto 

posicionamento; 

II – a realização e a avaliação da necessidade de aspiração das vias aéreas nos pacientes sob 

ventilação mecânica, de acordo com as diretrizes elencadas na Resolução Cofen nº 557/2017; 

III – a realização e/ou prescrição dos cuidados em relação ao orifício da traqueostomia e à 

integridade da pele periestomal; 

IV – a realização e/ou prescrição de higiene bucal, incluindo o uso do gluconato de 

clorexidina 0,12% ou outras soluções antissépticas cientificamente recomendadas, em 

pacientes sob ventilação mecânica; 
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V – participar da decisão, da realização e/ou prescrição na Equipe de Enfermagem dos 

procedimentos relacionados à pronação de pacientes sob ventilação mecânica e aplicação dos 

cuidados relacionados a prevenção dos incidentes associados; 

Na Lei do Exercício Profissional da Enfermagem nº 7.498/1986, consta que cabe 

ao Enfermeiro os cuidados de maior complexidade para tomada de decisões:  

Art. 11 Ao Enfermeiro incumbe: 

I. privativamente: 

[...] i) consulta de Enfermagem; j) prescrição 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 científicos 

adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; 

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. 

Ante ao exposto, amparado nas legislações supracitadas, o Conselho Regional de 

Enfermagem de Santa Catarina considera que a reintrodução do tubo endotraqueal, 

independente do motivo que tenha causado, se configura em intubação endotraqueal, e como 
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tal, não compete ao Profissional Enfermeiro. Ao Enfermeiro compete o procedimento de 

intubação endotraqueal, quando devidamente capacitado, e somente em situações 

emergenciais, com risco iminente de morte do paciente. 

É a resposta técnica. 

Florianópolis, 02 de outubro de 2020. 

 

Enf. MSc. Jerry Schmitz 

Câmara Técnica de Alta e Média Complexidade 

COREN/SC 80977 

Revisado pela Coordenadora das Câmaras Técnicas Enf. Ioná Vieira Bez Birolo 

em 02 de outubro de 2020. 

 Revisado pela Direção em 05/10/2020. 
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