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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 006/CT/2017 

 

Assunto: Alteração na prescrição médica de RX. 

Palavras-chave: RX; Alteração; Prescrição médica. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Com a introdução do prontuário eletrônico os pedidos de RX são solicitados e impressos e 

freqüentemente os pedidos são alterados manualmente para RX no leito, diferentemente do 

que consta no prontuário e pedido original. A Enfermagem pode modificar/alterar pedido 

Exame diagnóstico elaborado por outro Profissional, no caso médico?  

 

II - Da fundamentação e análise: 

 

Wilhelm Conrad Roentgen em 1895 constatou que a radiação atravessava grande parte das 

substâncias e tecidos humanos, exceto ossos e objetos metálicos. Tal fato protagonizou a 

descoberta do exame de Raio-X, que posteriormente levou à evolução da Radiologia 

Intervencionista que conhecemos nos dias atuais (BELLIN et al., 2002). 

Permeada pela contínua transformação científica, a evolução da medicina vêm norteada pela 

necessidade de que é necessário cada vez disponibilizar exames de imagem precisos, onde a 

percepção de que alguns órgãos possuem densidades semelhantes e que o resultado desta 

imagem depende da acurácia e de uma severa investigação, vislumbra-se cada vez mais a 

necessidade da perfeita visualização das estruturas anatômicas, que hoje ocorre por 

intermédio da utilização de substâncias químicas, chamadas de meios de contraste nos exames 

de imagem (COCHARAN; BOMYEA; SAYRE, 2001). 

A Lei do Exercício Profissional da Enfermagem n° 7498/1986 em seu Art. 11 afirma que 

compete ao enfermeiro como integrante da equipe de saúde participar na elaboração, 

execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. 
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O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem Resolução COFEN- 311/2007. Capítulo 

I que dispõe Dos Princípios Fundamentais, cita os artigos a seguir:  

Art. 1º A Enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde do ser humano e da 

coletividade. Atua na promoção, proteção, recuperação da saúde e reabilitação das pessoas, 

respeitando os preceitos éticos e legais.  

Art. 4º O profissional de Enfermagem exerce suas atividades com justiça, competência, 

responsabilidade e honestidade.  

Art. 6º O profissional de Enfermagem exerce a profissão com autonomia, respeitando os 

preceitos legais da Enfermagem.  

Capítulo III, que dispõe Das Responsabilidades:  

Art. 16 – Assegurar ao cliente uma assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de 

imperícia, negligência ou imprudência.  

Art. 17 – Avaliar criteriosamente sua competência técnica e legal e somente aceitar encargos 

ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para a clientela.  

Capítulo V, que dispõe Das Proibições:  

Art. 51 – Prestar ao cliente serviços que por sua natureza incumbem a outro profissional, 

exceto em caso de emergência.  

Art. 58 – Determinar a execução de atos contrários ao Código de Ética e demais legislações 

que regulamentam o exercício profissional da Enfermagem. 

 

Ante ao exposto, o COREN – SC conclui que a alteração da prescrição de outro profissional 

diverge da atuação preconizada pelo Código de Ética da Enfermagem, configurando-se em 

infração ética. Salienta-se a importância e a possibilidade de estabelecimento de protocolos 

clínicos para subsidiar a prática do enfermeiro quando necessário, inclusive para solicitar 

exames como RX, se for o caso e assim o paciente necessitar. Portanto, a prescrição de outro 

profissional não deve ser alterada pelos profissionais de Enfermagem em nenhum momento 

ou por quaisquer justificativas. Caso vislumbre algum erro, o profissional de Enfermagem 

devidamente respaldado técnico cientificamente deve entrar em contato com o profissional 

prescritor. 
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É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 30 de janeiro de 2017. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 31 de janeiro de 2017.  
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