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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 020/CT/2016 

 

Assunto: Sistema de unitarização de doses pelo setor de farmácia, com 

profissional técnico de enfermagem devidamente capacitado. 

Palavras-chave: Medicação, dose única, Técnico de Enfermagem. 

 

I – Do fato: 

Solicitação de esclarecimentos de dúvidas sobre o sistema de preparo de doses 

únicas pelo setor de farmácia, com profissional técnico de Enfermagem devidamente 

capacitado para realizar tal fracionamento e preparo para posterior aplicação por equipe 

específica de enfermagem.    

 

II - Da fundamentação e análise: 

No meio hospitalar a assistência e o uso seguro e racional de tecnologias, nestas 

incluídas os medicamentos, passam por muitos processos, em geral fragmentados (NÉRI et 

al., 2008). No que diz respeito à enfermagem esta deve ater-se não somente aos 

procedimentos técnicos e básicos inerentes à profissão, mas identificar os caminhos 

percorridos pelo medicamento desde o momento que o médico o prescreve até a sua 

administração ao paciente analisando criticamente o processo de trabalho para refletir sobre 

suas possíveis falhas e causas (SILVA; CASSIANI, 2004). 

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 
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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 

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 Educação Permanente em Serviço que deve 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). 

A utilização das práticas relacionadas ao fracionamento e as doses unitárias 

realizadas pelas farmácias de instituições de saúde vem aumentando no país. As 

administrações de dose fracionadas mais comumente realizadas são de apresentações por Via 

Oral. As soluções para nutrição parenteral total (NPT) são exemplos de soluções preparadas 

por um profissional e administrado por outro. Estas práticas são tidas como fatores de 

segurança na redução de erros relacionados à administração de medicamentos e a garantia de 

doses corretas no tratamento do cliente internado.   

A RDC 67/2007 da ANVISA dispõe sobre as boas práticas de manipulação de 

preparo magistrais e oficinais para uso em farmácias com o objetivo de fixar:  

[...] requisitos mínimos exigidos para o exercício das atividades de 

manipulação de preparações magistrais e oficinais das farmácias, 

desde suas instalações, equipamentos e recursos humanos, aquisição e 

controle da qualidade da matéria-prima, armazenamento, avaliação 
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farmacêutica da prescrição, manipulação, fracionamento, conservação, 

transporte, dispensação das preparações, além da atenção farmacêutica 

aos usuários ou seus responsáveis, visando à garantia de sua 

qualidade, segurança, efetividade e promoção do seu uso seguro e 

racional. 

Desta legislação extraímos os textos pertinentes para a fundamentação,  no anexo 

VI que dispõe sobre as Boas práticas para preparação de dose unitária e utilização de doses de 

medicamento em serviços de saúde, segue: 

1. Objetivo: estabelecer os requisitos de Boas Práticas para Preparo de 

Dose Unitária e Unitarização de Dose de Medicamento, realizada 

exclusivamente em farmácia privativa de unidade hospitalar ou de 

qualquer outra equivalente de assistência médica com a finalidade de 

ajustar às necessidades terapêuticas do paciente e racionalizar o uso 

dos medicamentos. [...]  

2. Definições: [...] Dose unitária: adequação da forma farmacêutica à 

quantidade correspondente à dose prescrita, preservadas suas 

características de qualidade e rastreamento. [...] Fracionamento em 

serviços de saúde: procedimento realizado sob responsabilidade e 

orientação do farmacêutico, que consiste na subdivisão da embalagem 

primária do medicamento em frações menores, a partir da sua 

embalagem original, mantendo os seus dados de identificação e 

qualidade. Preparação de dose unitária de medicamento: 

procedimento efetuado sob responsabilidade e orientação do 

farmacêutico, incluindo, fracionamento em serviços de saúde, 

subdivisão de forma farmacêutica ou transformação/derivação, desde 

que se destinem à elaboração de doses unitárias visando atender às 

necessidades terapêuticas exclusivas de pacientes em atendimento nos 

serviços de saúde. 
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A RDC 50/2002 consta no item 5, do apoio técnico, um quadro com as áreas 

pertinentes ao setor que admite no item 5.2.5 a Sala de manipulação fracionamento de doses e 

reconstituição de medicamento. A mesma legislação dispõe sobre critérios para tais 

ambientes.  

Sobre a Enfermagem administrar medicamentos já unitarizados ou preparados por 

outros profissionais, apresentamos os pareceres abaixo; 

Parecer Coren DF 028/2010 com o assunto: “Legalidade da administração de 

medicamentos oral na forma de soluções fracionadas em seringas.” E o parecer: “Somos de 

parecer que a equipe de Enfermagem tem a responsabilidade de administrar medicamentos 

aos pacientes sob sua responsabilidade, se atentando para as informações do medicamento 

fracionado, bem como a integridade da embalagem e o aspecto físico das soluções e líquidos.” 

Parecer Coren- BA 033/2014 cujo assunto é “Administração de medicação 

preparada por outro profissional da mesma categoria.” Que na conclusão apresenta: Diante 

dos conteúdos definidos pela literatura especializada e legislação vigente, e considerando que 

a implantação de sistemas de distribuição de medicamentos por dose unitária é uma realidade 

cada vez mais presente nas unidades de saúde, entendemos que os profissionais de 

Enfermagem poderão administrar em seus pacientes / clientes as doses preparadas nos 

serviços de farmácia hospitalar.  

Segundo a RDC n° 67 de 2007 a farmácia deve conter um local com espaço 

fisicamente definido dentro de uma área ou sala para o desenvolvimento de determinada 

atividade. Uma sala de manipulação se destina à manipulação de fórmulas. A farmácia deve 

ter um organograma que demonstre possuir estrutura organizacional e de pessoal suficiente 

para garantir que o produto por ela preparado esteja de acordo com os requisitos deste 

Regulamento Técnico.  

Sobre o profissional técnico de Enfermagem 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 12, sobre o técnico de Enfermagem consta que este profissional exerce 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:  
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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. 

No Art. 11 consta como atividades privativas do Enfermeiro:  

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; 

Por fim a Resolução COFEN nº 311 de 12 de maio de 2007 estabelece os 

direitos, responsabilidades e deveres que o profissional de Enfermagem, deve seguir: 

 Art.12 assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de Enfermagem livre 

de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência;  

Art.13. Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e 

somente aceitar cargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro de si e para 

outrem; 

Ante ao exposto o COREN–SC entende que a manipulação e preparo de doses 

unitárias podem ser realizados pelo técnico de Enfermagem devidamente capacitado, desde 

que, o serviço de dispensação de medicamentos esteja sob supervisão do profissional 

farmacêutico e as atividades do profissional Técnico de Enfermagem sob supervisão do 

enfermeiro. Salienta-se que a instituição deve elaborar protocolo específico com este processo 

de trabalho e respectivo fluxograma descrito de forma detalhada, coerente com as respectivas 

legislações do exercício profissional e com as normativas vigentes da ANVISA. 
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Todas as ações descritas devem ser fomentadas pela Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) com a aplicação do processo de Cuidar em Enfermagem 

previsto na Resolução COFEN 358/2009, assim como, subsidiada pela elaboração de 

protocolos institucionais, que padronizem os cuidados prestados desde a prescrição, passando 

pela dispensação e preparo, até a administração dos medicamentos. 

 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 19 de outubro de 2016. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 24 de outubro de 2016. 

 

 

III - Bases de consulta: 

 

COFEN. Resolução COFEN nº 311 de 12 de maio de 2007 estabelece os direitos, 

responsabilidades e deveres que o profissional de enfermagem, deve seguir Disponível em 

http://www.cofen.gov.br/ Acesso em: 15 de julho de 2016. 

BRASIL. Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício 

da Enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, 26 jun. 1986. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 

_03/leis/L7498.htm >. Acesso em: 15 de julho de 2016. 

BRASIL. RDC 67/2007 da ANVISA dispõe sobre as boas práticas de manipulação de preparo 

magistrais e oficinais para uso em farmácias. Disponível em: 

http://www.cofen.gov.br/


   
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

 

Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

coren-sc@coren-sc.org.br | www.corensc.gov.br 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2007/res0067_08_10_2007.html . Acesso em  

15 de julho de 2016. 

BRASIL. RDC 50 de 2002. Disponível em; 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/ca36b200474597459fc8df3fbc4c6735/RDC+N

%C2%BA.+50,+DE+21+DE+FEVEREIRO+DE+2002.pdf?MOD=AJPERES. Acessado em: 

15 de julho de 2016. 

COREN BA. Parecer de relator 001/2014. Disponível em: 

http://ba.corens.portalcofen.gov.br/parecer-coren-ba-n%E2%81%B0-0012014_15227.html 

acesso em 15 de julho de 2016. 

COREN BA. Parecer de Relator 033/2014. Disponível em: 

http://ba.corens.portalcofen.gov.br/parecer-coren-ba-n%E2%81%B0-0332014_15634.html. 

Acesso em: 15 de julho de 2016. 

COREN DF. Parecer Coren-DF 028/2010. Disponível em: http://www.coren-

df.gov.br/site/nd-0282010-legalidade-da-administracao-de-medicamentos-oral-na-forma-de-

solucoes-fracionadas-em-seringas/ acesso em: 15 de julho de 2016. 

COREN SP. Parecer Coren-SP GAB 016/2011. Disponível em: http://portal.coren-

sp.gov.br/sites/default/files/parecer_coren_sp_2011_16.pdf . Acesso em  15 de julho de 2016. 

Resolução Da Diretoria Colegiada - RDC Nº 67, De 8 De Outubro De 2007 Disponível 

em:http://www.crfma.org.br/site/arquivos/legislacao/resolucoeseinstrucoesnormativasdaanvis

a/RDC%2067%202007.pdf Acesso em  15 de julho de 2016. 

 

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2007/res0067_08_10_2007.html%20.%20Acesso%20em%2017/11/2015
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2007/res0067_08_10_2007.html%20.%20Acesso%20em%2017/11/2015
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/ca36b200474597459fc8df3fbc4c6735/RDC+N%C2%BA.+50,+DE+21+DE+FEVEREIRO+DE+2002.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/ca36b200474597459fc8df3fbc4c6735/RDC+N%C2%BA.+50,+DE+21+DE+FEVEREIRO+DE+2002.pdf?MOD=AJPERES
http://ba.corens.portalcofen.gov.br/parecer-coren-ba-n%E2%81%B0-0012014_15227.html
http://ba.corens.portalcofen.gov.br/parecer-coren-ba-n%E2%81%B0-0332014_15634.html
http://www.coren-df.gov.br/site/nd-0282010-legalidade-da-administracao-de-medicamentos-oral-na-forma-de-solucoes-fracionadas-em-seringas/
http://www.coren-df.gov.br/site/nd-0282010-legalidade-da-administracao-de-medicamentos-oral-na-forma-de-solucoes-fracionadas-em-seringas/
http://www.coren-df.gov.br/site/nd-0282010-legalidade-da-administracao-de-medicamentos-oral-na-forma-de-solucoes-fracionadas-em-seringas/
http://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/parecer_coren_sp_2011_16.pdf
http://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/parecer_coren_sp_2011_16.pdf
http://www.crfma.org.br/site/arquivos/legislacao/resolucoeseinstrucoesnormativasdaanvisa/RDC%2067%202007.pdf
http://www.crfma.org.br/site/arquivos/legislacao/resolucoeseinstrucoesnormativasdaanvisa/RDC%2067%202007.pdf

