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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 005/CT/2020 

 

Assunto: Diluição de saneantes por Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. 

Palavras-chave: Auxiliar de Enfermagem; Diluição; Saneantes; Técnico de 

Enfermagem. 

 

I - Solicitações recebidas pelo COREN/SC:  

 

1. “Sou Técnica de Enfermagem atuando em farmácia de hospital da região. A coordenação 

de tal unidade, pretende delegar aos Técnicos de Enfermagem da farmácia a diluição de 

saneantes como hipoclorito e quarternário de amônia para fornecimento aos demais setores do 

hospital, mesmo com a Resolução n° 492 do CFF trazendo tal atividade como sendo 

atribuição do farmacêutico, sob alegação que a diluição pode ser delegada aos Técnicos de 

Enfermagem. Solicito parecer sobre o assunto.”  

2. “Solicito parecer técnico sobre a execução do preparo e diluição de saneantes pelo Técnico 

e Auxiliar de Enfermagem. Necessito saber se esta atividade é exclusiva do farmacêutico ou 

se o Técnico de Enfermagem pode executá-la. O Técnico de Enfermagem irá utilizar EPI 

adequado, será treinado na técnica pela equipe e iremos utilizar o diluidor especifico para 

diluir hipoclorito e o detergente utilizado na UTI Neonatal e no Banco de Leite. Este produto 

final das diluições é para fins de esterilização e desinfecção dos materiais destes setores.”. 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

Saneantes são substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção 

ou desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum 

e no tratamento de água, compreendendo: detergentes e seus congêneres, alvejantes, 

desinfetantes, desodorizantes, esterilizantes, algicidas para piscinas, fungicidas para piscinas, 

desinfetante de água para o consumo humano, água sanitária, produtos biológicos, inseticidas, 

raticidas, jardinagem amadora e repelentes (CRQ4, 2013). 
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No âmbito hospitalar, os saneantes são utilizados como medida para prevenção de 

disseminação dos microrganismos, na realização da desinfecção de artigos médicos, 

mobiliário, pisos e parede. Considerando os itens para a avaliação e gerenciamento do risco 

dos saneantes, o uso correto do produto, a segurança do sujeito que realiza o manuseio com o 

saneante e a eficácia do mesmo, é importante para a garantia da qualidade e segurança no 

serviço (SILVA, 2008). 

O Decreto nº 94.406/1987, que regulamenta a Lei que dispõe sobre o Exercício da 

Enfermagem, explicita no Artigo 11 que ao Auxiliar de Enfermagem compete “executar 

atividades de desinfecção e esterilização” e “zelar pela limpeza e ordem do material, 

equipamentos e de dependência de unidades de saúde” sob supervisão e orientação do 

Enfermeiro. Este Decreto também explicita no Artigo 10, que cabe ao Técnico de 

Enfermagem exercer “as atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de 

Enfermagem”. 

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. 

O Parecer n° 001/2010 do COREN/AL, conclui que “[...]  não é responsabilidade 

da equipe de Enfermagem atuar na diluição de produtos de higiene e limpeza, tais como 

desinfetantes e detergentes, sendo essa prática competência da equipe da Farmácia 

Hospitalar.” 

A Orientação Fundamentada nº 108/2016 do COREN/SP conclui: “a realização da 

diluição de saneantes não se trata de ação privativa de uma determinada categoria, podendo 
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ser realizada pelos Profissionais de Enfermagem, precedida de capacitação e previsto em 

protocolo institucional.” 

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

conclui que a equipe de Enfermagem, desde que devidamente capacitada, pode participar do 

processo de diluição de saneantes, quando este estiver previsto em protocolo institucional. 

Salienta-se que é privativa do Profissional Enfermeiro a orientação e supervisão do trabalho 

dos Profissionais Técnico e Auxiliar de Enfermagem, tal atribuição quando desenvolvida por 

outro Profissional pode configurar-se em exercício ilegal da Profissão. 

Salientamos ainda, a importância da construção de POP para execução desse 

processo, que além de normatizar o trabalho dos profissionais, contribui para redução de  

falhas na comunicação e acidentes de trabalho.   

 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 16 de janeiro de 2020. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 21 de janeiro 2020. 
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