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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 069/CT/2019 

 

Assunto: Manipulação de Formol por Enfermeiros. 

Palavras-chave: Enfermeiro; Formol; Laboratórios. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Trabalho numa instituição na parte ambulatorial, no qual foi orientado que os Enfermeiros 

manipulasse formol. Como diluindo de 37% para 10% com água destilada para colocar em 

frascos de vidro ou plástico para colocar materiais para biópsia. Só usamos máscara e luva 

descartável. O local de armazenamento e preparo é simples. A dúvida é, se é nossa 

competência fazer isto, a diluição a forma de preparo. Os frascos têm que ser estéreis, onde 

colocamos esse formol. Porque o que eu entendo quem manda esses materiais com formol são 

os laboratórios para onde enviamos as pessoas de anatomia.  

 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

O formol (formalina) é uma solução aquosa de formaldeído (composto orgânico 

volátil com CH2O, metanal, aldeído fórmico), um gás, que, sob pressão, é diluído em água, 

dando uma concentração máxima de 40% em volume, ou de 37% em massa. Assim, o formol 

concentrado (37%), para uso como fixador, é diluído na proporção de 1:10, ou seja, 1 parte do 

formol concentrado + 9 partes de solução aquosa tampão, preferencialmente, obtendo-se uma 

solução a 3,7%, usualmente chamada de “formalina a 10%.” Metanol (álcool tóxico) é 

usualmente acrescentado à solução concentrada de formol (37%), como estabilizante, para 

evitarem-se a oxidação e a formação do polímero paraformaldeído, que precipita. A solução 

de formaldeído (formalina) é tóxica, inflamável, combustível e irritante para a pele e as 

mucosas. Trabalhe em ambiente arejado, com exaustão. Ele serve para impedir o crescimento 

de micro-organismos em diversos produtos, portanto possui ação conservante.  

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2019).  
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As medidas de segurança para a manipulação do formol são: Prevenção Exposição 

do Trabalhador: Evitar o manuseio por pessoa não informada sobre o produto e as condições 

de uso e segurança em situações de emergência. Lentes de contato necessitam de especial 

cuidado: as lentes macias podem absorver formol, causando irritação. Remover do local de 

uso, qualquer trabalhador que apresente sensibilidade excessiva. Utilizar os EPI’s adequados. 

Não fumar. Manusear com EPI’s indicados. Equipamentos de Proteção Individual: Luvas, 

botas e avental de borracha ou PVC. Óculos de proteção ou protetor facial transparente 

quando houver risco de respingo. Respirador com filtro para gases ácidos ou equipamento 

autônomo de respiração, quando a concentração estiver acima do limite de tolerância ou em 

ambientes confinados em que a concentração de oxigênio esteja abaixo de 19 % v/v. 

Equipamentos de Proteção Coletiva: Sistema de exaustão à prova de explosão. Emergenciais: 

Chuveiros de emergência, lava-olhos (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO, 

2008). 

De acordo com a Lei nº 7.498/1986, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/1987: 

Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe: II – como 

integrante da equipe de saúde: a) participação no planejamento, execução e avaliação da 

programação de saúde; b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos 

assistenciais de saúde;  

 

e) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em 

geral; f) prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela 

durante a assistência de Enfermagem;  

Por fim, 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. 

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

conclui que, o Enfermeiro tem competência para manipular formol, desde que, o serviço 

ofereça segurança para o exercício da profissão. 

Salientamos ainda a importância do serviço é disponibilizar de Procedimento 

Operacional Padrão para realização de tal prática, objetivando garantir padronização e 

resultados de qualidade.  

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 30 de agosto de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 02/09/2019 
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