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PARECER COREN-SP 025/2013 – CT 

PRCI n° 100.545 e Ticket n° 258.092, 277.216, 281.192, 291.299, 291.824, 299.156, 

300.150. 

 

VIDE RESOLUÇÃO COFEN Nº 619/2019 

Ementa: Inserção de sonda nasogástrica/nasoenteral 

(SNG/SNE) e lavagem gástrica em RN por 

Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de enfermagem. 

 

1. Do fato 

Solicita-se parecer sobre a responsabilidade exclusiva do Enfermeiro de passagem 

de sonda gástrica e enteral, e a possibilidade de realização do procedimento por Auxiliares 

e Técnicos de Enfermagem. 

Especificamente, há a solicitação de esclarecimento sobre atribuição dos 

profissionais de enfermagem – Auxiliares, Técnicos e Enfermeiros - na realização de 

lavagem gástrica em RN em Alojamento Conjunto; se o procedimento é de competência 

exclusiva do Enfermeiro. Questiona-se também se esse procedimento pode ser realizado 

com utilização de vácuo para aspiração do conteúdo infundido, bem como a permanência 

de aspiração contínua da sonda. 

No ticket 277.216 o Enfermeiro que atua em Saúde da Família questiona a respeito 

da verificação radiográfica do posicionamento da sonda gástrica/enteral reintroduzida em 

domicílio, se pode haver recusa em executar o procedimento caso não seja possível realizar 

a confirmação radiológica. 

 
2. Da fundamentação e análise 

A intubação gastrointestinal (GI) é a inserção de uma sonda de látex ou de plástico 

(polivinil) no estomago, duodeno ou intestino. O tubo ou sonda pode ser inserido pela boca, 

nariz ou parede abdominal (gastrostomia/jejunostomia). As sondas podem ser nasogástricas 

http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-619-2019_75874.html
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ou nasoentéricas. São indicadas para descomprimir o estômago e remover gás e líquidos, 

lavar o estômago e remover toxinas ingeridas, diagnosticar distúrbios da motilidade GI, 

administrar medicamentos e alimentações, tratar uma obstrução, comprimir um local 

hemorrágico, aspirar conteúdo para análise (SMELTZER; BARE, 2005). 

Qualquer solução administrada através de uma sonda é injetada através de seringa 

ou liberada por um mecanismo de gotejamento regulado pela gravidade ou por uma 

bomba elétrica. A aspiração (sucção) para remover gás e líquidos é realizada com o 

uso de uma seringa, aspirador elétrico ou aspirador de parede (SMELTZER; 

BARE, 2005, p. 1042). 

 

A inserção da sonda nasogástrica (SNG) é um procedimento simples utilizado 

frequentemente para descompressão e drenagem de conteúdo gástrico, preparo para 

cirurgias gastrointestinais, lavagem gástrica, entre outras (SMELTZER; BARE, 2005). 

A sonda nasoentérica é utilizada para alimentação e sua inserção pode ser feita via 

fluoroscopia ou a beira do leito com uso de mandril. O posicionamento exige verificação 

radiológica (SMELTZER; BARE, 2005). 

Atualmente, existe clara distinção entre as sondas utilizadas para infundir 

nutrientes e aquelas utilizadas para drenagem de secreções digestivas. As sondas de 

polivinil devem ser usadas somente para drenagem gástrica e por períodos menores 

que 30 dias. O uso de sondas enterais com a finalidade de se administrar alimentos 

deve ser feito sempre que houver contra-indicação ou impossibilidade de se utilizar 

a via oral fisiológica; é de ressaltar-se, porém, que o tubo digestivo deve estar 

presente, com capacidade de absorção, total ou parcial, conservada (UNAMUNO; 

MARCHINI,2002, p. 96). 

 

A indicação, técnicas de inserção e cuidados de enfermagem relativos às sondagens 

GI estão disponíveis em vasta literatura e fazem parte da formação de profissionais de 

enfermagem de nível técnico e superior, bem com estão descritas em protocolos 

institucionais. Preconiza-se que a necessidade de utilização de uma sonda gástrica seja 

determinada e prescrita pelo médico, enquanto que a inserção da mesma e os cuidados de 

manutenção sejam executados pelo Enfermeiro e sua equipe. 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a Nutrição Enteral 

(NE) consiste na oferta de 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 
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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 (BRASIL, 2000). 

Na Resolução da ANVISA-RDC nº. 63 de 06 de julho de 2000, encontramos o 

Regulamento Técnico onde estão fixados os requisitos exigidos para a Terapia de Nutrição 

Enteral. Este documento define a Terapia de Nutrição Enteral (TNE) como „um conjunto de 

procedimentos terapêuticos para manutenção ou recuperação do estado nutricional do 

paciente por meio de NE‟(BRASIL, 2000, p. 3). Este Regulamento apresenta em seu Anexo 

I as atribuições da equipe multiprofissional para a prática da TNE, determinando como uma 

das atribuições do Enfermeiro „proceder ou assegurar a colocação da sonda 

oro/nasogástrica ou transpilórica‟ (BRASIL, 2000, p. 13). 

Corroborando a Resolução do Ministério da Saúde/ANVISA no. 63/2000, o 

Conselho Federal de Enfermagem apresenta a Resolução COFEN nº. 277/2003 que 

regulamenta e define as competências da equipe de enfermagem na ministração de nutrição 

parenteral e enteral, determinando ser de competência privativa do profissional Enfermeiro 

o acesso nasoenteral. Estabelece também as normas técnicas e administrativas para a 

atuação do Enfermeiro na Terapia Nutricional, entre as quais se destaca a realização da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

A competência do enfermeiro na Terapia Nutricional está relacionada com as 

funções administrativas, assistenciais, educativas e de pesquisa, assumindo junto á 

equipe de enfermagem, privativamente, o acesso ao trato gastrointestinal (sonda 

com fio-guia introdutor e transpilórica) e/ou venoso pelo cateter central de inserção 

periférica (PICC). Ao Técnico e/ou Auxiliar de Enfermagem poderá ser delegado a 

introdução de Sonda Nasogástrica sem o introdutor, administração e monitorização 

de infusão, sob orientação e supervisão do enfermeiro (CONSELHO FEDERAL 

DE ENFERMAGEM, 2003, p. 4). 

 

No tocante ao objeto deste parecer que se refere ao procedimento de 

inserção/passagem de sonda nasoenteral em domicílio, considera-se o que está discutido 

pelos pareceres dos Conselhos Regionais de Minas Gerais (Parecer 045/2009) e Distrito 

Federal (Parecer 009/2011). Em ambos os pareceres considera-se adequado a realização do 
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procedimento de passagem da SNG ou SNE pelo Enfermeiro, com a devida competência 

técnica e a certificação do posicionamento das sondas. Ressalta-se a necessidade de 

realização de confirmação radiológica do posicionamento da sonda nasoentérica. 

(CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS, 2009; 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, 2011). 

Como parte do procedimento de inserção e manutenção de sondas gástricas e 

enterais em adultos, Unamuno e Marchini (2002) descrevem a necessidade da realização de 

testes de verificação que incluem: aspirar o conteúdo gástrico com seringa de 20 ml; 

introduzir de 10 a 20 ml de ar através da sonda e auscultar com estetoscópio logo abaixo do 

apêndice xifoide; mergulhar em água a extremidade proximal da sonda e verificar se há 

saída de bolhas de ar. 

Antes de se iniciar a administração da dieta, todos os testes de posicionamento da 

sonda devem ser rigorosamente feitos, para que não existam dúvidas quanto à 

presença dela no tubo digestivo. O método considerado padrão-ouro é o RX de 

abdômen ou fluoroscopia (UNAMUNO; MARCHINI,2002, p. 98). 

 

Nesse sentido, a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral (SBNPE) em 

conformidade com os padrões internacionais das sociedades Americana e Europeia 

(ASPEN, ESPEN), determina como padrão-ouro de segurança a verificação radiológica do 

posicionamento da SNE, com a recomendação aos profissionais para a execução do exame 

de RX após a inserção da sonda. Estas recomendações estão descritas no DITEN – 

Diretrizes de Terapia Enteral (ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA/CONSELHO 

FEDERAL DE MEDICINA, 2012). 

Na Enfermagem, esse procedimento está corroborado pelo Parecer COREN-SP 

CAT No. 18/2009 menciona que a checagem do posicionamento da SNG é um passo 

fundamental do procedimento, descrevendo a confirmação radiológica (RX) como o 

padrão-ouro para esta verificação. Cita-se outros procedimentos como verificação do pH da 

secreção, insuflação de ar e ausculta, e o teste do copo o qual considera-se não 

recomendável (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, 2009). 
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O Parecer Nº 017/2011 do COREN-DF descreve os testes realizados para a 

confirmação segura do posicionamento da sonda nasogástrica ou nasoentérica, como 

procedimentos de cuidado do Enfermeiro, citando o RX como o teste mais fidedigno. O 

parecer conclui que “[...] o profissional Enfermeiro, privativamente dentro da equipe de 

Enfermagem, poderá solicitar exames de rotina, assim como complementares (como o raio- 

x, para confirmação da inserção da sonda, seja ela nasogástrica seja nasoentérica) no 

exercício das suas atividades assistenciais, por força da lei 7.498/86, regulamentada pelo 

Decreto 94.406/87 e da Resolução COFEN 195/97” (CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, 2011). 

Acrescenta-se como objeto de questionamento dos profissionais solicitantes, 

a Lavagem Gástrica em Recém-nascidos (RN) em unidades de Alojamento Conjunto como 

procedimento exclusivo do Enfermeiro. 

Calil e Paranhos (2007) referem que a lavagem gástrica é um procedimento 

realizado para remover o conteúdo gástrico pela administração e retirada de fluidos via 

sonda gástrica, indicado em alguns casos de intoxicações. 

A sondagem gástrica também pode ser realizada para fins de descompressão 

gástrica, que consiste na remoção de gás e líquidos do estômago, para lavagem gástrica, e 

para diagnóstico de distúrbios do trato GI. Em muitos casos as sondas gástricas de 

descompressão são conectadas a um aspirador (TIMBY; SMITH, 2005). 

O Alojamento Conjunto é um sistema hospitalar em que o recém-nascido sadio, 

logo após o nascimento, permanece ao lado da mãe, 24 horas por dia, num mesmo 

ambiente, até a alta hospitalar. Tal sistema possibilita a prestação de todos os 

cuidados assistenciais, bem como, a orientação à mãe sobre a saúde do binômio 

mãe e filho (BRASIL, 1993). 

 

Na legislação brasileira, encontra-se a Portaria do Ministério da Saúde nº 1016 de 

26 de agosto de 1993, que dispõe sobre as normas para implantação do sistema de 

Alojamento Conjunto, citando como algumas das vantagens do sistema: estimular e 

motivar o aleitamento materno de acordo com as necessidades da criança, tornando a 

amamentação mais fisiológica e natural; favorecer a precocidade, intensidade, assiduidade 

do aleitamento materno, e sua manutenção por tempo mais prolongado (BRASIL,1993). 
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Nas situações em que o recém-nascido apresenta vômitos frequentes ou 

sangramento digestivo pode haver a indicação médica de lavagem gástrica. Carmo et al. 

(2012) descrevem a técnica de lavagem gástrica em neonatologia e afirmam: 

O procedimento de lavagem gástrica tem como objetivo higienizar e descomprimir 

a câmara gástrica retirando substâncias que atuam como irritantes da mucosa 

provocando vômitos e/ou para conter hemorragias (CARMO et al., 2012, p.84). 

 

A lavagem gástrica em RN envolve procedimento de enfermagem determinado 

como conduta médica em situações de complicações da amamentação ou distúrbios 

digestivos, devendo ser realizado preferencialmente pelo enfermeiro ou delegado para aos 

profissionais sob sua supervisão. 

Considera-se que para a decisão de condutas na prática clínica, o Enfermeiro deve 

levar em conta a Resolução COFEN 311/2007 que estabelece o Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem (CEPE) em seus princípios fundamentais em: 

[...] SEÇÃO I 

DAS RELAÇÕES COM A PESSOA, FAMILIA E COLETIVIDADE. 

DIREITOS 

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. 
[...] RESPONSABILIDADES E DEVERES 

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. 
[...](CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2007) 

 

 
3. Da Conclusão 

Diante do exposto conclui-se que: 

• A inserção de sonda nasogástrica é um procedimento atribuído à equipe de 

Enfermagem conforme indicação e prescrição do Médico. Deve ser executado 

preferencialmente pelo Enfermeiro, podendo ser delegado ao Técnico e Auxiliar de 

Enfermagem sob sua orientação e supervisão; 
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• A inserção de sonda enteral é um procedimento privativo do Enfermeiro, podendo 

ser executado em ambiente domiciliar desde que haja condições técnicas para tal. A 

verificação radiológica do posicionamento da sonda é considerado o padrão-ouro de 

segurança pelas Sociedades Americana, Européia e Brasileira de Terapia 

Nutricional (ASPEN, ESPEN, SBNPE). Caso o Enfermeiro não tenha a 

possibilidade de executar o procedimento com segurança, poderá recusar-se 

conforme determinado no art. 10 do CEPE supracitado. 

• A lavagem gástrica em RN no Alojamento Conjunto é um procedimento que deve 

ser prescrito pelo Médico e executado preferencialmente pelo Enfermeiro, podendo 

ser delegado para Auxiliares e Técnicos de Enfermagem (sob sua supervisão) em 

RN no alojamento conjunto. A utilização de aspiração a vácuo ou aspiração 

contínua da sonda gástrica deve ser indicada e prescrita pelo Médico. 

 

 
É o parecer. 
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