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           Assunto: Conectar Válvula de Heimlich. 

 

 

1. Do fato 

 

Solicitação de esclarecimentos quanto a competência do Enfermeiro em reconectar 

nova válvula de Heimlich por desconexão da anterior, por solicitação médica. 

 

2. Da fundamentação e análise 

 

A Enfermagem segue regramento próprio, consubstanciado na Lei do Exercício 

Profissional (Lei n
o
 7.498/1986) e seu Decreto regulamentador (Decreto 94.406/1987), além 

do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE).  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. 

 

Sendo assim, conforme o questionamento realizado, bem como em relação à 

legislação, entendemos que a válvula de Heimlich, para drenagem de pneumotórax de 

diferentes etiologias é utilizado em conjunto com o dreno de Wayne, que é um cateter fino, do 

tipo pig tail. Este sistema, foi idealizado para substituir os drenos com selo d’água; constitui-

se de uma válvula unidirecional, que funciona em qualquer altura que esteja posicionado, é 

menos doloroso e mais confortável para o paciente (BEYTUTI, 2002). 

 

A lei que rege o Exercício da Profissão de Enfermagem, Lei no. 7.498 de 25 de junho 

de 1986, regulamentada pelo Decreto nº 94.406 de 08 de junho de 1987 é bastante clara 



quanto à execução de procedimentos de maior complexidade pelo Enfermeiro: 

 

[...] 

Art. 8. 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 científica e capacidade de tomar decisões imediatas; 

[...] (BRASIL, 1986;1987). 

 

Por outro lado, a Resolução COFEN – 311/2007, que aprova a Reformulação do 

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, na Seção I, “Das relações com a pessoa, 

família e coletividade”, dente os direitos dos profissionais, dispõe: 

 
[...] 

Art. 10 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, 

família e coletividade. 

  

 A mesma Resolução COFEN 311/2007, dispõe dentre as responsabilidades e deveres 

dos profissionais: 

 

[...] 

Art. 12 Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre 

de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. 

Art. 13 Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e 

somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para 

si e para outrem. 

 

No parecer COREN – SP Nº 053/2013 que trata da “competência para a retirada de 

drenos de diferentes tipos, troca do selo d’água e ordenha por profissionais de enfermagem”. 

Neste parecer, a equipe de enfermagem pode trocar o selo d’água sob a supervisão do 

Enfermeiro, entre outros.  

 

 Assim, entendemos que o enfermeiro tem como função a manutenção e curativo deste 

tipo de dreno. A troca da válvula de Heimlich pode ser feita pelo Enfermeiro se o mesmo 

tiver recebido capacitação para tal procedimento e com a prescrição do médico. Nos 

casos em que o Enfermeiro esteja infringindo os Artigos  12 e 13 do Código de Ética, 

respaldado pelo artigo 10 do mesmo código de Ética, o procedimento deverá ser executado 

pelo profissional médico. 

 



 Lembramos ainda que a Resolução COFEN 487/2015 “ Veda aos profissionais de 

Enfermagem o cumprimento da prescrição médica à distância e a execução da prescrição 

médica fora da validade”. 

 

 Finalmente ressaltamos a importância da implementação do Processo de Enfermagem, 

garantindo a abordagem integral dos pacientes sob cuidados mediante a identificação das 

necessidades apresentadas e a qualidade do cuidado de enfermagem, conforme Resolução 

COFEN nº 358/2009. 

 


