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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº 006/CT/2013 

 

I. Identificação: Trata-se de solicitação de resposta técnica para esclarecimentos sobre 

administração de medicamentos injetáveis em crianças,por profissional de enfermagem, 

associados dois ou mais medicamentos. 

 

II. Histórico: De acordo com a Enfermeira [...], a mesma vem recebendo encaminhamentos e 

receitas de um médico da UBS para administração de medicamentos injetáveis em 

crianças. E eu nas respectivas receitas o mesmo prescreve para “dois ou mais 

medicamentos IM serem administrados concomitantemente...Por 

exemplo:benzetacil+plasil+dipirona para serem administrados em conjunto na mesma 

seringa (ele especifica ao lado que quer junto”. Por acreditar que esta prática não é segura 

tem administrado e orientado a equipe a administrar os medicamentos em músculos 

diferentes/separadamente. 

 

III. Solicitação: resposta técnica para esclarecimentos sobre se esta técnica é segura, correta, 

uma vez que não encontrou na literatura e nem com outros profissionais, informações 

confiáveis sobre a administração de medicamentos desta forma, ao contrário a indicação é 

administrar isoladamente. 

 

IV. Encaminhamento: De acordo com o descrito no Código de ética dos Profissionais de 

Enfermagem em seus artigos: Art.10- Recusar-se a executar atividades que não sejam de 

sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao 

profissional , á pessoa, família e coletividade; Art.12 – Assegurar a pessoa, família e 

coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, 

negligência ou imprudência; Art.21 Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos 

decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da 

equipe de saúde; Art. 32 - Executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam a 
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segurança da pessoa. Por outro lado, a literatura é vasta no sentido dos riscos das 

associações de medicamentos, provocarem possíveis interações medicamentosas que 

coloquem em risco a saúde dos pacientes. Interações medicamentosas é evento clínico em 

que os efeitos de um fármaco são alterados pela presença de outro fármaco, alimento, 

bebida ou algum agente químico ambiental. Constitui causa comum de efeitos adversos 

(Hoefler/FTN). Quando dois medicamentos são administrados, concomitantemente a um 

paciente, eles podem agir de forma independente ou interagirem entre si, com aumento ou 

diminuição de efeito terapêutico ou tóxico de um ou de outro. Estas interações podem ser: 

(1) farmacocinéticas, são aquelas em que um fármaco altera a velocidade ou a extensão 

de absorção, distribuição, biotransformação ou excreção de outro fármaco; 

(2)farmacodinâmicas, ocorrem nos sítios de ação dos fármacos, envolvendo os 

mecanismos pelos quais os efeitos desejados se processam. Quando dois ou mais 

fármacos em uso concomitante têm ações farmacológicas similares ou opostas. Podem 

produzir sinergias ou antagonismos sem modificar farmacocinética ou mecanismo de ação 

dos fármacos envolvidos, potencializando ou diminuindo o efeito desejado; 

(3)farmacêuticas, também chamadas de incompatibilidade medicamentosa, ocorrem in 

vitro, isto é, antes da administração dos fármacos no organismo, quando se misturam dois 

ou mais deles numa mesma seringa, equipo de soro ou outro recipiente.  

Importante salientar que é quase impossível lembrar de todas as interações 

medicamentosas conhecidas e de como elas ocorrem, por isso, a associações de 

medicamentos devem ser clinicamente relevantes e devidamente fundamentadas pelo seu 

prescritor. 

 

 Ante ao exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, entende, 

que a equipe de enfermagem, somente deve administrar medicações associadas (dois ou 

mais medicamentos) em mesmo meio e via, quando devidamente fundamentado pelo seu 

prescritor acerca da necessidade de tal procedimento. E ainda, que no local, onde se 

realiza tal procedimento, existam condições de atendimento de urgência e emergência, 

caso ocorra interação medicamentosa de qualquer natureza.  
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Florianópolis, 18 de julho de 2013. 

 

 

    

Enfa.Dra. Janete Elza Felisbino 

Coordenadora da Câmara Técnica 
COREN-SC- 19.407 

 


