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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 023/CT/2017/RT 

 

Assunto: Conduta do Enfermeiro frente a um erro de administração de medicamento por 

profissional de Enfermagem 

Palavras-chave: Erro de medicação, Enfermagem 

 

I – Solicitação recebida pelo Coren/SC: 

 

Profissional da Enfermagem solicita parecer quanto a conduta a ser tomada pelo Enfermeiro 

frente a um erro de administração de medicamento por profissional de Enfermagem, mesmo 

que não haja prejuízo ao paciente. 

 

II – Resposta Técnica do Coren/SC:  

 

A Lei Nº 7.498/1986 dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras 

providências, no Art. 12 – consta das habilidades que o Técnico de Enfermagem:  “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:  

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; 

[...].  

No Art. 11 consta que o Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe: 

[...]  

Art. 11 - O Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe:  

I - privativamente: a) direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da 

instituição de saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem; b) 

organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares 
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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: f) prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à 

clientela durante a assistência. 

Segundo Resolução COFEN-358/2009 que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou 

privados, em que ocorre o cuidado de Enfermagem e da outra providencias no Art. 5 diz que o 

Técnico e o Auxiliar e Enfermagem em conformidade com o disposto na Lei n.7.498 de 25 de 

julho de 1986 e o Decreto 94.406 de 08 de junho de 1987, “participam da execução do 

Processo de Enfermagem naquilo que lhes couber sob a SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO do 

Enfermeiro.  

 PEPPER (1995) define um erro na administração de medicamento como uma discrepância 

entre a terapia medicamentosa recebida pelo paciente e a terapia planejada pelo médico. 

BOOTH (1994) classifica os erros em cinco tipos: erros relativos à prescrição e estocagem 

dos medicamentos, à informação/comunicação, ao paciente, à administração e aos aspectos 

gerais envolvidos na ocorrência de erros ao ministrar um medicamento. No que se refere aos 

erros relativos ao paciente, são incluídas por este autor, as falhas ao identificar o mesmo. 

Para Feldman e Simonatto (2008), a Gerência de Risco deve ter o objetivo de formular e 

executar procedimentos técnicos e administrativos para detectar precocemente as situações 

que podem gerar eventos adversos (EA), compreender suas causas, calcular os riscos e 

controlá-los por meio de medidas preventivas e corretivas, introduzindo a promoção de uma 

cultura de segurança, com cooperação dos profissionais, promovendo a melhoria do cuidado. 

Para o desenvolvimento dessas atividades, a ANVISA envia recursos para serem utilizados no 

pagamento de ações desenvolvidas, tais como: atividades de divulgação e confecção de 

boletins informativos; capacitação, atualização e treinamento de técnicos na Vigilância de 

Produtos de Saúde e na correta utilização destes recursos nos serviços hospitalares, visando 

melhorar o processo de gestão assistencial (ANVISA, 2008). 

A equipe de Enfermagem deve, portanto, preocupar-se com a segurança dos pacientes que 

estão sob sua responsabilidade, buscando, cada vez mais, por conhecimentos atualizados 

sobre os medicamentos que manipula, promovendo um tratamento adequado e seguro ao 
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paciente, sem eventos adversos, entre eles os erros de medicação. Diante do exposto, fica 

clara a elevada responsabilidade que tem a equipe de Enfermagem durante a administração de 

medicamentos. Essa condição determina que essa prática seja exercida de modo adequado e 

seguro aos pacientes e, portanto, que os erros sejam prevenidos e evitados (PADILHA; 

SECOLI, 2002). 

Esta prerrogativa que visa a segurança dos pacientes em ao encontro do que o Código de Ética 

da Enfermagem rege quando diz no Art. 32 que lhe é proibido “Executar prescrições de 

qualquer natureza, que comprometam a segurança da pessoa. 

Segundo a REBRAENSP (Rede Brasileira de Enfermagem em Segurança do Paciente) há 

nove (9) certezas que devem ser conferidos antes de administrar qualquer medicamento: 1) 

Paciente Certo; 2) Medicamento Certo; 3) Dose Certa; 4) Via Certa; 5) Hora Certa; 6) 

Tempo Certo; 7) Validade Certa; 8) Abordagem E Resposta Certa; 9) Registro Certo. 

O Código de Ética da Enfermagem apresenta no Capítulo VII Das Infrações e Penalidades 

sobre as possíveis Penalidades (Art 85); graduação da Pena (Art. 87); circunstâncias 

atenuantes (Art. 89) e agravantes (Art. 90) 

Segundo a Resolução COFEN 172/1994 que normatiza a criação de Comissão de Ética nas 

Instituições de Saúde. Segundo COREN/SC são competências das Comissões de Éticas nas 

Instituições de saúde: [...] Orientar a equipe de Enfermagem sobre o comportamento ético-

profissional e sobre as implicações decorrentes de atitudes não éticas; Apreciar e emitir 

parecer sobre questões éticas referentes à Enfermagem. Averiguar: a) O exercício ético dos 

profissionais de Enfermagem; b) As condições oferecidas pela entidade e sua compatibilidade 

com o desempenho ético-profissional; c) A qualidade de atendimento dispensada à clientela 

pelos profissionais de Enfermagem; d) Os fatos ou atitudes não éticas praticadas por 

profissionais de Enfermagem. E comunicar, por escrito, ao Coren/SC as irregularidades ou 

infrações éticas detectadas [...]. 

Considerando a legislação da Enfermagem utilizada para esta fundamentação, conclui-se que 

o Enfermeiro é responsável por avaliar os erros de Enfermagem sob a luz da gravidade, seus 

atenuantes e agravantes, bem como o cumprimento dos critérios de segurança estabelecidos 

pelos Núcleos de Segurança ao paciente, e informar o Responsável Técnico e/ou Direção de 
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Enfermagem sobre o evento. Estes decidirão pelos encaminhamentos à Comissão de ética da 

Instituição, caso exista, ou ao Conselho Regional de Enfermagem para análise e devidos 

desfechos. 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 16 de fevereiro de 2017. 

 

Enf. Drª. Mágada Tessmamn Schwalm  

Câmara Técnica de Alta e Média Complexidade 

COREN/SC 51576 

 

Resposta Técnica  aprovada pela Câmara Técnica de Media e Alta Complexidade em 

09/02/2017. 

Membros: 

Enf. Giseli da Silva -  Coren-SC 121869 

Enf. Drª. Magada Tessmamn Schwalm - Coren-SC 51576 

Enf. Me. Lucia Marcon - Coren-SC 35776 

Enf. Drª. Monica Motta Lino - Coren-SC 165232 

Enf. Me. Jerry Schmitz – Coordenador - Coren-SC 80977 

Resposta Técnica homologada na 550ª Reunião Ordinária de Plenário do COREN-SC em 16 

de fevereiro de 2017. 
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