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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 072/CT/2019 

 

Assunto: Falta de água. 

Palavras-chave: Água; Enfermeiros; Procedimentos.  

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Durante atendimento na UBS, de uma consulta de Pré Natal realizei teste rápido na paciente e 

acabou respingado sangue no meu braço. A unidade de saúde estava sem água naquele dia, e 

fomos informados pela gestão que não poderíamos parar os atendimentos, mesmo sem água 

na UBS. Após o ocorrido, encaminhei para a gestão, um Memorando relatando o caso e 

solicitando esclarecimentos de como a equipe deveria proceder caso ocorra falta de água 

novamente. A resposta da Superintendente da Atenção Básica foi a seguinte: “Prezada 

conforme a orientação das Responsáveis Técnicas nestes casos pode ser utilizado álcool ou 

clorexidina para a assepsia, julgado como um produto qualificado para a situação.” Gostaria 

de um parecer sobre o assunto e a orientação repassada, pois sabemos que a presença de 

matéria orgânica deve ser lavada com água e sabão.    

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

A Enfermagem está amparada na Lei do Exercício Profissional nº 7.498/1986, no 

Decreto regulamentador nº 94.406/1987, no Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem e demais Resoluções e Decisões do Sistema COFEN/CORENs. 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. 

Higienizar as mãos é remover a sujidade, suor, oleosidade, pelos e células 

descamativas da microbiota da pele, com a finalidade de prevenir e reduzir as infecções 

relacionadas à assistência à saúde. As mãos devem ser higienizadas: antes e após o contato 

com o paciente, antes e após a realização de procedimentos assépticos, após contato com 
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material biológico e após contato com o mobiliário e equipamentos próximos ao paciente 

(COREN/SP, 2010). 

O Coren/SP (2010) ainda orienta: que as mãos devem ser lavadas com água e 

sabão quando visivelmente sujas, contaminadas com sangue ou outros fluidos corporais. O 

uso de produtos para higienização das mãos à base de álcool para antissepsia deve ser 

realizado quando as mãos não estiverem visivelmente sujas. As mãos devem ser lavadas com 

água e sabão, com antisséptico ou higienizadas com uma formulação alcoólica antes e após a 

realização de procedimentos. Nunca se devem usar simultaneamente produtos à base de álcool 

com sabão antisséptico. O uso de luvas não substitui a necessidade de higienização das mãos.  

Na ausência de pia com água e sabão, deve-se utilizar solução à base de álcool. 

 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. 

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

de imperícia, negligência ou imprudência. 

(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. 

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

conclui que, as mãos devem ser lavadas com sabão e água corrente ou solução à base de 

álcool conforme protocolos institucionais. Afirma ainda que é compromisso da Enfermagem 

atuar conforme seu código de ética, onde resta claro o direito de recusar-se a desenvolver 

atividades que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade e; 

o dever de prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, 

negligência ou imprudência que possam colocar em risco a segurança do profissional, 

paciente, família e coletividade. Entretanto, em situações de falta de água, quando as mãos 

durante algum procedimento possam ser sujas com sangue ou outros fluidos corporais 
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recomendamos, em casos de extrema necessidade, por curto período de tempo, a utilização de 

solução a base de álcool para antissepsia das mãos e o uso de luvas de procedimentos. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 15 de setembro de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

Revisado pela Direção em 30/09/2019. 
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