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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 013/CT/2016 

 

Assunto: Administração de medicação preparada em outro turno. 

Palavras-chave: administração de medicação, preparo de medicação. 

 

I – Fatos: 

Um profissional nos questionou sobre a possibilidade de se recusar a administrar uma 

medicação que foi preparada em outro turno, por outro profissional também da enfermagem, 

mesmo que essa medicação siga as rotinas preconizadas pela instituição e pela CCIH, toda 

medicação diluída deverá conter etiquetas, nesta detalha o medicamento que foi preparado, 

diluição, data de abertura, hora da abertura, data de validade e o profissional que diluiu.  

 

II – Fundamentação e análise:  

Nas instituições de saúde do Brasil, a administração de medicamentos é uma 

atividade cotidiana e multiprofissional que interliga diferentes áreas do conhecimento – 

Enfermagem, Farmácia e Medicina. Este processo envolve a prescrição médica, a dispensação 

pela farmácia, o aprazamento, o preparo e a administração do medicamento, a orientação e a 

avaliação das respostas, sendo estes últimos de competência e responsabilidade legal da 

equipe de enfermagem (POTTER; PERRY, 2005).  

Tradicionalmente, a equipe de Enfermagem assumiu a responsabilidade pelo 

preparo e administração dos medicamentos aos pacientes/clientes, nas unidades de saúde. 

Porém, o avanço tecnológico, o aumento e a diversificação dos serviços nestas unidades, 

resultaram em aumento da complexidade das etapas que compreendem o processo de 

prescrição, distribuição, preparo e administração de medicamentos, resultando na necessidade 

de ajustar essa atividade às novas tendências globalizadoras. (COREN-BA, 2014) 

É evidente a necessidade de revisão dos processos de trabalho que a equipe de 

Enfermagem se habituou a desenvolver ao longo da sua história. O enfermeiro, líder da 

equipe, que recebe em sua formação conhecimentos farmacológicos para conduzir tal prática 

de modo seguro, deve atualizar seus conhecimentos relacionados às práticas seguras da 

assistência medicamentosa, além disso, conhecer as diretrizes estabelecidas nas RDC 
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específicas da ANVISA, a fim de difundir os conhecimentos e capacitar sua equipe 

assistencial para a garantia de uma assistência de Enfermagem segura, livre de danos 

decorrentes de imperícia, imprudência ou negligência. (COREN-BA, 2014) 

Ressaltamos a importância da realização de treinamentos que devem incluir 

conhecimentos acerca dos “Nove Certos” na administração de medicamentos como principal 

estratégia a ser aplicada para garantir a segurança do paciente na prática medicamentosa, 

conhecida como regra dos “nove certos”: 1 – usuário certo; 2 – dose certa; 3 – medicamento 

certo; 4 – hora certa; 5 – via certa; 6 – anotação certa; 7 – orientação ao paciente; 8 – 

compatibilidade medicamentosa; 9 – o direito do paciente em recusar a medicação 

(TEIXEIRA; CASSIANI, 2010).  

Assim como das recomendações das RDC’S ANVISA, das Comissões de 

Controle de Infecção Hospitalar quanto à higienização das mãos, desinfecção de ambientes, 

superfícies, desinfecção de frascos, ampolas, pontos de adição de medicamentos e conexões 

das linhas de infusões, além de rotinas para medidas de Biossegurança. 

Outro aspecto a ser considerado na atualidade é o conhecimento acerca da RDC nº 

67 de 2007 da ANVISA, que dispõe sobre boas práticas de manipulação de preparações 

magistrais e oficinais para uso humano em farmácias, estabelecendo que os procedimentos 

que integram as atividades desenvolvidas em farmácia hospitalar, sejam eles, fracionamento, 

preparação ou dispensação de medicamentos, deverão ser efetuados sob a supervisão e 

responsabilidade de profissional farmacêutico habilitado. 

O Coren-BA no parecer 033/2014 cujo assunto é “Administração de medicação 

preparada por outro profissional da mesma categoria” na conclusão apresenta: Quanto a 

administração de uma medicação (preparado/diluído) por outro profissional da mesma 

categoria, alertamos não ser uma prática recomendada, pois aumenta as possibilidades de 

ocorrência de eventos adversos. No entanto, em situações excepcionais, a mesma poderá 

ocorrer apenas após a certificação de que no recipiente em questão encontra-se uma etiqueta 

de identificação contendo o nome do paciente, dosagem, princípio ativo e solução utilizada 

para a diluição do medicamento, horário e a identificação do profissional (nome e nº de 

inscrição no COREN-BA); deve também, antes da administração, checar a integridade da 
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embalagem, a coloração da droga, a presença de corpos estranhos e o prazo de validade do 

medicamento, antes e após a reconstituição (conforme RDC n.º45/03 – ANVISA). 

Salientamos que os profissionais envolvidos no preparo e na administração do 

medicamento compartilham da responsabilidade do cuidado, sendo que a recusa na 

administração poderá ocorrer caso o profissional não encontre todas as informações 

necessárias para a garantia de uma prática segura, para si e para o paciente. 

 Sobre o Enfermeiro a lei 7.498 de 25 de Junho de 1986 que dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências, no artigo 11, sobre o 

Enfermeiro consta que este profissional tem como atividades privativas: 

b) organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e 

auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços; 

c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência 

de Enfermagem; 

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; 

c) prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina 

aprovada pela instituição de saúde; 

Sobre o profissional técnico de Enfermagem a Lei acima citada conclui que o 

mesmo deve: Exercer atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do 

trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de 

Enfermagem, cabendo-lhe especialmente: 

a) Participar da programação da assistência de Enfermagem;  

b)  Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, 

observado o disposto no Parágrafo único do Art. 11 desta Lei;  

c)  Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar; 

d)   Participar da equipe de saúde. 

Sendo a medicação uma parte integrante e fundamental da assistência de 

Enfermagem, pode-se inferir a responsabilidade do enfermeiro em relação a este aspecto. Esta 
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responsabilidade é, mais uma vez, destacada no Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, em seus artigos: 

Art. 10 (Direitos) Recusar-se a executar atividade que não sejam de sua 

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

pessoa, família e coletividade. 

Art. 12. (Responsabilidades e Deveres) Assegurar à pessoa, família e coletividade 

assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou 

imprudência. 

Art. 13.  (Responsabilidades e Deveres) Avaliar criteriosamente sua competência 

técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de 

desempenho seguro para si e para outrem. 

Art. 14. (Responsabilidades e Deveres) Aprimorar os conhecimentos técnicos, 

científicos, éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do 

desenvolvimento da profissão. 

Art. 30. (Proibições) – Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e 

sem certificar-se da possibilidade de riscos. 

Art. 32. (Proibições) – Executar prescrições de qualquer natureza, que 

comprometam a segurança da pessoa. 

Art. 33. (Proibições) – Prestar serviços que por sua natureza competem a outro 

profissional, exceto em caso de emergência. 

Art. 42. (Proibições) – Assinar as ações de enfermagem que não executou, bem 

como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. 

Ante ao exposto, o COREN – SC entende como adequada a administração de 

medicação preparada por outro profissional de Enfermagem, desde que, respeitadas as 

considerações da literatura pertinente ao assunto, legislação do exercício profissional, e 

RDC’s da ANVISA. Salienta-se a obrigatoriedade de existência na instituição de protocolo 

especifico com detalhamento do processo de trabalho e fluxograma para os diferentes tipos de 

medicações, respeitando suas especificidades.  

Todas as ações descritas devem ser fomentadas pela elaboração efetiva da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) prevista na Resolução COFEN 
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358/2009, e subsidiada pela elaboração de protocolos institucionais, que padronize os 

cuidados prestados desde a prescrição, passando pela dispensação e preparo, até a 

administração dos medicamentos. 

 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 27 de julho de 2016. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira BezBirolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisada pela Direção em 26 de julho de 2016. 
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