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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 026/CT/2019 

 

Assunto: Técnico de Enfermagem tem respaldo para fazer inalação usando somente 

Solução Fisiológica? 

Palavras-chave: Nebulização; Técnico de Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Gostaria de saber se o Técnico de Enfermagem tem respaldo para fazer inalação usando 

somente solução fisiológica, ou pode se negar caso não tenha orientação médica? 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

O Soro Fisiológico é uma solução isotônica na qual o soluto é o cloreto de sódio, 

cuja fórmula química é NaCl, e o solvente a água destilada. O soro fisiológico possui um 

amplo campo de utilização e não se limita apenas à reposição de íons de sódio e cloro em 

casos de desidratação. Para além da reposição hidroeletrolítica é utilizado também para o 

alívio sintomático da congestão nasal, limpeza/irrigação de feridas operatórias e expostas, 

limpeza de lentes de contato e nebulização (ALEXANDRE, 2014). 

Os nebulizadores são dispositivos utilizados para a administração de partículas 

aerossolizadas, gradualmente, através de dois mecanismos principais: nebulização a jato ou 

nebulização ultrassônica. Com o intuito de aumentar o grau de deposição do medicamento 

pulmonar, os nebulizadores têm sido aperfeiçoados, originando dispositivos como 

nebulizadores com desempenho melhorado pela respiração, inaladores de partículas 

otimizadas e nebulizadores ativados pela respiração (PARENTE e MAIA, 2013). 

No nebulizador a jato, é utilizada a passagem de corrente de gás comprimido com 

o intuito de gerar partículas o suficientemente pequenas para serem inaladas. Geralmente, é 

utilizado um fluxo de 6-8 L/ min, em 5-10 min para um volume total de, aproximadamente, 4 

ml de solução. O soro fisiológico a 0,9% é o diluente indicado na maioria das situações 

(PARENTE e MAIA, 2013). 
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 Conforme a Lei n° 7.498/1986, que dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da Enfermagem e dá outras providências: 

Art. 12 – O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo 

orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no 

planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente: 

§ 1º Participar da programação da assistência de Enfermagem; 

§ 2º Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do 

Enfermeiro, observado o disposto no Parágrafo único do Art. 11 desta Lei; 

§ 3º Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau 

auxiliar; 

§ 4º Participar da equipe de saúde. 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz:  

Art. 45 (Deveres) Prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes 

de imperícia, negligência ou imprudência.  

Art. 62 (Proibições) 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.  

Art. 78 (Proibições) Administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da 

droga, via de administração e potenciais riscos, respeitados os graus de formação do 

profissional. 

O Enfermeiro pode prescrever a instalação ou troca do cateter nasal, bem como de 

outros produtos correlatos, em qualquer situação, ressaltada a necessidade de avaliação prévia 

do paciente. Contudo, a existência de um protocolo se faz importante para uniformização das 

condutas da equipe de saúde (COREN/SP, 2012). 

 

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

conclui que o Profissional Técnico de Enfermagem pode instalar nebulização com solução 

fisiológica, desde que, devidamente solicitada pelo Profissional prescritor. Cabe ressaltar que 

para a realização de todos os procedimentos faz-se necessária Educação Permanente em 
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Serviço com elaboração e atualizações frequentes de protocolos, procedimento operacional 

padrão (POPs) ou normas técnicas que regulamentem o procedimento supracitado, para 

minimizarmos as intercorrências, os danos aos usuários de saúde, bem como, garantindo a 

Segurança do Paciente. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 18 de março de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 19/03/2019. 
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