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AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) Nº 5024044-74.2021.4.03.6100 / 14ª Vara Cível Federal de São Paulo
AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO
 
REU: RECANTO DA TERCEIRA IDADE RESIDENCIAL GERIATRICO LTDA - EPP
 
 
 

     D E C I S Ã O

Trata-se de ação civil pública, proposta pelo CONSELHO REGIONAL DE

ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, em face de RECANTO DA TERCEIRA IDADE RESIDENCIAL GERIÁTRICO

LTDA – EPP, visando à concessão de tutela de urgência, para determinar que a parte ré abstenha-se de delegar

procedimentos complexos de enfermagem, privativos de enfermeiro, tais como a administração de dieta via

sonda nasoenteral, a pessoas inabilitadas (sem registro ativo no conselho autor) ou a auxiliares de enfermagem

e técnicos de enfermagem, neste último caso, sem que haja a supervisão e orientação de enfermeiro, durante

todo o período de funcionamento da instituição, sob pena de multa diária, no valor de R$ 10.000,00.

O autor narra que fiscalizou a atuação dos profissionais de enfermagem no Recanto da

Terceira Idade, instituição de longa permanência para idosos, com capacidade para atendimento a sessenta e

um indivíduos.

Descreve que, durante a fiscalização, foi constatado que profissionais sem inscrição no

conselho autor e, portanto, inabilitados para o exercício profissional, realizavam procedimento complexo e

privativo de enfermeiros (administração de dieta por sonda nasoenteral) em idosa de oitenta e três anos,

expondo-a a risco de lesões irreparáveis ou morte.

Alega que a inscrição, no Conselho Regional de Enfermagem, é condição obrigatória

para o exercício da profissão de enfermeiro, nos termos do artigo 2º da Lei nº 7.498/86.

Argumenta que os sujeitos sem inscrição no conselho profissional estão impedidos de

realizar atos privativos da Enfermagem, sob pena de incidir na prática da contravenção penal prevista no artigo

47 do Decreto-Lei nº 3.688/41.
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Aduz que o fiscal também observou que auxiliares de enfermagem realizavam o mesmo

procedimento, sem a supervisão do enfermeiro, contrariando a Resolução nº 453/2014 do Conselho Federal de

Medicina.

Afirma que, de acordo com a literatura especializada, mais de 30% dos casos de

passagem de sonda nasoenteral apresentam complicações, de modo que efeitos adversos são parte da rotina

do procedimento, sendo fundamental a presença de profissional com conhecimento das técnicas adequadas e

dos riscos existentes. Contudo, a empresa ré não possui profissional de nível superior durante todo o horário de

funcionamento, pois a única enfermeira atua, apenas, das 7:00 às 12:00 horas.

Ao final, requer a confirmação da tutela de urgência.

A inicial veio acompanhada de documentos.

Na decisão id nº 91191134, foi concedido ao autor o prazo de quinze dias, sob pena de

indeferimento da petição inicial, para juntar aos autos a procuração outorgada à advogada Fernanda Amorim

Sanna e trazer a cópia integral do processo administrativo nº 3882/2019.

O autor apresentou a manifestação id nº 91440312.

É o relatório. Fundamento e decido.

Primeiramente, cumpre destacar que o Conselho Regional de Enfermagem de São

Paulo possui legitimidade para propor ação civil pública, nos termos do artigo 5º, inciso IV, da Lei nº 7.347/1985,

pois atua na defesa dos interesses da sociedade e dos cidadãos que utilizam os serviços de enfermagem,

incumbindo ao conselho autor disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, bem como zelar pelo bom conceito

da profissão e dos que a exerçam, na forma do artigo 15, incisos II e VIII, da Lei nº 5.905/1973.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA

ANTECIPADA. REQUISITOS. COREN/MS. CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRO (A).

GASTROCLÍNICA QUE REALIZA SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA. POSSIBILIDADE.

1. Presentes os requisitos para a interposição do presente recurso na forma de instrumento

e não na forma retida, na medida em que a Lei nº 7498/86, que regula o exercício das

profissões de Enfermeiros, determina que os auxiliares e técnicos de enfermagem sejam

supervisionados por profissional enfermeiro (a), o que não ocorre na clínica em questão.

2. Legitimidade ativa ad causam do Conselho Regional de Enfermagem para propor ação

civil pública, uma vez que atua na defesa dos interesses da sociedade e do cidadão que

utiliza os serviços de enfermagem, competindo-lhe a fiscalização do exercício profissional
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das categorias que lhe são vinculadas e o zelo pela qualidade e segurança dos serviços

prestados à coletividade (Lei nº 7498/86, art. 12, 13,15).

3.  O texto legal determina que as atividades dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem

devem ser orientadas e supervisionadas por Enfermeiro credenciado no Conselho Regional

de Enfermagem. A exigência do profissional deve-se à circunstância de que, com formação

universitária e, normalmente, melhor preparo técnico, poderá ter condições de assegurar,

com maior segurança, o desempenho das tarefas próprias.

4. No caso vertente, o Conselho agravante ajuizou a ação civil pública originária, com pedido

de antecipação de tutela, em face da ora agravada, objetivando provimento jurisdicional que

determinasse à requerida a contratação e manutenção de um(a) enfermeiro(a), durante todo

o período de funcionamento da clínica, que oriente e supervisione os profissionais de nível

médio que lá atuam, sob pena de fixação de astreintes, no valor mínimo de R$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais).

5.  Durante fiscalização realizada na Gastroclínica agravada foi constatada atividade de

enfermagem no estabelecimento, como o acompanhamento de pacientes nos procedimentos

de endoscopia digestiva, com a presença de profissionais de nível médio, sem a supervisão

e orientação de profissional Enfermeiro(a) responsável técnico; foi encaminhado relatório

para a Clínica e a consequente Notificação Administrativa, sendo que a requerida se

manifestou administrativamente, negando-se a contratar o profissional enfermeiro, ao

argumento de que os procedimentos ali realizados eram de baixa complexidade e, para

tanto, suficiente os técnicos já contratados e sob a supervisão do médico presente no local.

6. Consoante art. 273, do CPC, o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou

parcialmente, os efeitos da tutela pretendida, desde que existindo prova inequívoca, se

convença da verossimilhança da alegação, bem como do risco da ocorrência de lesão

irreparável ou de difícil reparação ou caracterização de abuso de direito de defesa ou

manifesto propósito protelatório do réu e reversibilidade da medida.

7.  In casu, presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. O extrato da

situação cadastral da agravada informa, entre outras atividades, que esta exerce atividade

médica ambulatorial, realiza serviços de endoscopia digestiva, com recursos para realização

de procedimentos cirúrgicos; e o próprio Regulamento Interno do Serviço de Enfermagem da

Gastroclínica estatui, em seu art. 1º, que o serviço de enfermagem é composto de

Enfermeiro e de Auxiliar de Enfermagem, sendo que tal Regimento foi elaborado por

enfermeiro e assinado pelo responsável sócio-proprietário da clínica.
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8. O Regulamento Técnico para Serviço de Endoscopia Digestiva e Respiratória expedido

pela ANVISA exige que o Serviço de Endoscopia Digestiva e Respiratória (SEDIR) seja

acompanhado por profissional enfermeiro (itens 6.1.1, 6.1.4, 6.1.4.1 e  6.1.4.2). 

9. Dessa forma, determino que a agravada, em um prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob

pena de aplicação de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), contrate

profissional da enfermagem que oriente e supervisione os profissionais de nível médio,

mantendo-o durante todo o período de funcionamento da clínica agravada.

10. Matéria preliminar arguida em contraminuta rejeitada, agravo de instrumento provido e

pedido de reconsideração prejudicado” (TRF 3ª Região, SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE

INSTRUMENTO - 475290 - 0014321-98.2012.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA

FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 13/08/2015, e-DJF3 Judicial 1

DATA:21/08/2015).

O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, prevê que a tutela de urgência será

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao

resultado útil do processo.

Ademais, a tutela de urgência de natureza antecipatória não poderá ser concedida

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º, CPC).

No caso dos autos, observo a presença dos requisitos legais para parcial concessão da

tutela de urgência.

Consta do Relatório nº 18140/02-06-2021 – INS, elaborado por fiscal do Conselho

Regional de Enfermagem de São Paulo, após a fiscalização realizada ao Recanto da Terceira Idade Residencial

Geriátrico, que “(...) em análise ao prontuário da residente A.A.D, sexo feminino, data de nascimento 08/04/1938,

portadora de sonda nasoenteral, verificou-se registros de MARIA EDILEUZA SOARES em todo o mês de maio e

no plantão anterior a esta ação, sendo utilizado o carimbo com registro irregular e descrição de ser Auxiliar de

Enfermagem, incluindo a descrição de realização de procedimentos de enfermagem, como a instalação de dieta.

Questionada, a Enfermeira Angela referiu não saber sobre a restrição da profissional, o que é de sua

competência, conforme lei do exercício profissional de enfermagem vigente, evidenciando que as ações de

planejamento, organização, coordenação e supervisão não estão sendo realizadas apropriadamente ou não são

realizadas pela Enfermeira Angela. A Administradora Ana Paula informou que a profissional foi afastada das

atividades de Enfermagem, mas permanecia como cuidadora, tendo sido orientada a não realizar ações de

enfermagem, somente as atividades de vida diária, sem registro em prontuário. As profissionais foram orientadas

” (id nº 84239412, páginas 02/03).quanto à permanência desta ilegalidade e quanto aos riscos relacionados

O artigo 2º da Lei nº 7.498/86, que regulamenta o exercício da enfermagem, estabelece

o seguinte:
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“Art. 2º A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por

pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com

jurisdição na área onde ocorre o exercício.

Parágrafo único. A enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de

Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus

de habilitação”.

O artigo 15 do mesmo Diploma Legal determina que as atividades dos técnicos de

enfermagem e dos auxiliares de enfermagem, quando exercidas em instituições de saúde, públicas e privadas, e

em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão de enfermeiro.

A Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 63/2000 da Agência Nacional de Vigilância

Sanitária foi revogada pela RDC nº 503, de 27 de maio de 2021, a qual entrou em vigor em 01 de julho de 2021

e fixa os requisitos mínimos exigidos para a Terapia de Nutrição Enteral, sendo aplicável a qualquer Unidade

Hospitalar ou Empresa Prestadora de Bens ou Serviços, Públicos ou Privados (

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6278589/RDC_503_2021_COMP.pdf/b747b9a4-a5a1-4b97-99fa-089d0941e57b

).

A mencionada Resolução adota o seguinte conceito de nutrição enteral (NE): “alimento

para fins especiais, com 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, industrializado ou

não, utilizada exclusiva ou parcialmente para substituir ou complementar a alimentação oral em pacientes

desnutridos ou não, conforme suas necessidades nutricionais, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar,

”.visando a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas

O artigo 6º da RDC nº 503/2021 destaca que a complexidade da terapia de nutrição

enteral exige o comprometimento e a capacitação de uma equipe multiprofissional, para garantir a eficácia e

segurança para os pacientes.

Nos termos do artigo 17 da mencionada Resolução, ao , de acordo com asenfermeiro

atribuições do Capítulo IV,  observando as recomendações das Boascompete administrar a nutrição enteral,

Práticas de Administração de Nutrição Enteral, conforme Capítulo VI.

Os artigos 49 a 53 da RDC nº 503/2021 disciplinam a administração da nutrição enteral, 

in verbis:

“Art. 49. O enfermeiro é o responsável pela conservação após o recebimento da NE e

pela sua administração.

Num. 91768889 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: NOEMI MARTINS DE OLIVEIRA - 03/09/2021 15:41:14
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090315411483400000086058432
Número do documento: 21090315411483400000086058432



Art. 50. A administração da NE deve ser executada de forma a garantir ao paciente uma

 e que permita a máxima eficácia, em relação aos custos, utilizando materiaisterapia segura

e técnicas padronizadas, de acordo com as recomendações das BPANE, conforme Capítulo

VI.

Art. 51. A NE é inviolável até o final de sua administração, não podendo ser transferida para

outro tipo de recipiente. A necessidade excepcional de sua transferência para viabilizar a

administração só pode ser feita após aprovação formal da EMTN.

Art. 52. A via de administração da NE deve ser estabelecida pelo médico ou enfermeiro, por

meio de técnica padronizada e conforme protocolo previamente estabelecido.

Art. 53. A utilização da sonda de administração da NE não é exclusiva, podendo ser

empregada para medicamentos e outras soluções quando necessário” – grifos nossos.

 

A Seção VI de tal Resolução descreve as seguintes atribuições do enfermeiro:

“ :Art. 74. Compete ao enfermeiro

I - orientar o paciente, a família ou o responsável legal quanto à utilização e controle da TNE;

II - preparar o paciente, o material e o local para o acesso enteral;

III - prescrever os cuidados de enfermagem na TNE, em nível hospitalar, ambulatorial e

domiciliar;

IV - proceder ou assegurar a colocação da sonda oro/nasogástrica ou transpilórica.

V - assegurar a manutenção da via de administração;

VI - receber a NE e assegurar a sua conservação até a completa administração;

VII - proceder à inspeção visual da NE antes de sua administração;

VIII – avaliar e assegurar a administração da NE observando as informações contidas

no rótulo, confrontando-as com a prescrição médica;

IX - avaliar e assegurar a administração da NE, observando os princípios de assepsia,

de acordo com as BPANE (Capítulo VI);

Num. 91768889 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: NOEMI MARTINS DE OLIVEIRA - 03/09/2021 15:41:14
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090315411483400000086058432
Número do documento: 21090315411483400000086058432



X – detectar, registrar e comunicar à EMTN e ou o médico responsável pelo paciente,

as intercorrências de qualquer ordem técnica e ou administrativa;

XI - garantir o registro claro e preciso de informações relacionadas à administração e

à evolução do paciente quanto ao: peso, sinais vitais, tolerância digestiva e outros

que se fizerem necessários;

XII - garantir a troca do curativo e ou fixação da sonda enteral, com base em procedimentos

pré-estabelecidos;

XIII - participar e promover atividades de treinamento operacional e de educação continuada,

garantindo a atualização de seus colaboradores;

XIV - elaborar e padronizar os procedimentos de enfermagem relacionadas à TNE;

XV – participar do processo de seleção, padronização, licitação e aquisição de

equipamentos e materiais utilizados na administração e controle da TNE;

XVI - zelar pelo perfeito funcionamento das bombas de infusão; e

XVII - assegurar que qualquer outra droga e ou nutriente prescritos, sejam administrados na

mesma via de administração da NE, conforme procedimentos preestabelecidos” – grifos

nossos.

 

Observa-se que a administração da nutrição enteral incumbe exclusivamente aos

.enfermeiros

Além disso, o artigo 239 da RDC nº 503/2021 determina que “Ao atendente de

enfermagem e equivalentes é . Suas atribuições estãovedada a assistência direta ao paciente em TNE

” (grifo nosso).previstas em legislação específica

A cópia do contrato social da ré revela que ela possui como objeto social a exploração

do ramo de Instituição de Longa Permanência para Idosos e Casa de Repouso (id nº 91440341, página 19) e no

documento id nº 91440341, página 49, enviado ao Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo

em 12 de abril de 2021, a empresa propôs o ajuste de sua equipe de enfermagem, a qual passaria a ser

composta por duas enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem.

Embora, em tese, a empresa ré não se encontre sujeita à fiscalização do Conselho

Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, por não constituir instituição de saúde propriamente dita, os

documentos juntados aos autos comprovam que a instituição de longa permanência para idosos possui equipe
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de enfermagem, sujeita à fiscalização do conselho profissional, na forma do artigo 15, inciso II, da Lei nº

5.905/73 e conta com idosos sujeitos à terapia de nutrição enteral.

Destarte, ante os riscos decorrentes da nutrição enteral (obstrução da sonda,

pneumonia aspirativa, migração da sonda após passagem inicial e infecções, por exemplo), bem como o

disposto na Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 503/2021 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária,

neste momento de cognição sumária, entendo que a administração de dieta via sonda nasoenteral aos idosos

que residem na instituição ré deve ser realizada  devidamente registrado noexclusivamente por enfermeiro

Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, durante todo o período de funcionamento da ré.

Deixo, por ora, de fixar a multa requerida.

  

Em face do exposto,  para determinar que adefiro parcialmente a tutela de urgência

administração de dieta via sonda nasoenteral aos idosos residentes na instituição ré seja realizada

exclusivamente por enfermeiro devidamente registrado no Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São

Paulo, durante todo o período de funcionamento.

Cite-se a e intime-se a parte ré para cumprimento, .com urgência

Intime-se o Ministério Público Federal, na forma do artigo 5º, parágrafo 1º, da Lei nº

7.347/85.

São Paulo, 03 de setembro de 2021.

 

NOEMI MARTINS DE OLIVEIRA

Juíza Federal
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