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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 011/CT/2015 

 

Assunto: Administração de anestésico pelo Técnico de enfermagem 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

“Sou técnica em enfermagem e gostaria de saber se sou obrigada a administrar 

anestésico PROPOFOL OU MIDAZOLAM, ou se é privativo do ANESTESIOLOGISTA?”  

 

II- Resposta Técnica do COREN/SC:  

As atribuições dos profissionais de Enfermagem estão definidas na legislação que 

regulamenta o seu exercício (Lei 7.498/86 e Decreto 94.406/87) e nas normatizações do 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e do Conselho Regional (COREN). Segundo a 

legislação, em qualquer situação de atendimento em instituições públicas e privadas e em 

programas de saúde, as ações dos Auxiliares de Enfermagem e dos Técnicos em Enfermagem, 

somente, poderão ser realizadas sob orientação, supervisão e direção do Enfermeiro (Art. 15 e 

Art. 13, respectivamente). 

O ato anestésico é da exclusiva competência do Médico Anestesiologista. Entretanto, 

no contexto do ato anestésico, sob supervisão do Enfermeiro, o profissional de Enfermagem 

poderá realizar procedimentos previstos na legislação que regulamenta o seu exercício, tais 

como: preparar material, verificar sinais vitais, administrar medicamentos desde que 

previamente prescritos pelo Médico Anestesiologista, puncionar veias, administrar e controlar 

a fluidoterapia prescrita e implantar medidas terapêuticas prescritas. 

A indução anestésica e o controle do paciente anestesiado são atos médicos, não 

podendo, portanto, os profissionais de Enfermagem assumir a responsabilidade pelo cliente 

anestesiado, estando o Médico Anestesiologista ausente, em outra sala de cirurgia, por 

exemplo. 

Considerando o exposto, concluímos que: Estando o Médico Anestesiologista 

presente, a Enfermagem poderá, no contexto do ato anestésico, executar aqueles 

procedimentos previstos na legislação que regulamenta o seu exercício profissional; A 

orientação e supervisão dos procedimentos realizados pelos Auxiliares e Técnicos em 
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Enfermagem são da competência do Enfermeiro; A indução anestésica e o controle do 

paciente anestesiado são da competência do Médico Anestesiologista.   

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 18 de junho de 2015. 

 

 

Enf. ª MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 

 

Revisado pela Direção em 23 de julho de 2015. 

 

 

 

 


