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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 027/CT/2017 

 

Assunto: Chegada atrasada da prescrição médica nos setores. 

                               Palavras-chaves: Medicações; prescrição médica; Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Solicito uma Resposta Técnica, quanto a chegada atrasada da prescrição médica no setor e a 

administração tardia das medicações. Quanto tempo antes de vencer a prescrição deve ser 

entregue à farmácia, e até quanto tempo depois a Enfermagem pode administrar o 

medicamento, quanto tempo antes de vencer a prescrição, o médico deve entregar para o setor 

a nova prescrição? 

 

II - Da fundamentação e análise: 

 

A prescrição médica num ambiente assistencial de saúde de internação é um procedimento 

que se faz rotineiramente, envolve complexidade, e cada prescrição, via de regra, tem 

validade por 24 horas (ZANIN; LUZ, 2012).  

Segundo Fontenele e Araújo (2006), ao enfermeiro cabe entre outras coisas, o preparo, a 

administração, o aprazamento e o monitoramento da medicação (FONTENELE; ARAÚJO, 

2006).  

Conforme a RESOLUÇÃO COFEN Nº 487/2015 que veda aos profissionais de Enfermagem 

o cumprimento da prescrição médica a distância e a execução da prescrição médica fora da 

validade. Consta: 

Art. 1º É vedado aos profissionais de Enfermagem o cumprimento de prescrição 

médica à distância fornecida por meio de rádio, telefones fixos e/ou móveis, mensagem de 

SMS (short message service), correio eletrônico, redes sociais de internet ou quaisquer outros 

meios onde não conste o carimbo e assinatura do médico. 

Art. 2º Fazem exceção ao artigo anterior as seguintes situações de urgência e 

emergência: 
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I – Prescrição feita por médico regulador do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU); 

II – Prescrição feita por médico à pacientes em atendimento domiciliar; 

III – Prescrição feita por médico em atendimento de telessaúde. 

§ 1º  É permitido somente ao Enfermeiro o recebimento da prescrição médica à 

distância, dentro das exceções previstas nesta Resolução. 

§ 2º  O Enfermeiro que recebeu a prescrição médica à distância estará obrigado a 

elaborar relatório circunstanciado, onde deve constar a situação que caracterizou urgência e 

emergência, as condutas médicas prescritas e as executadas pela Enfermagem, bem como a 

resposta do paciente às mesmas. 

§ 3º  Os serviços de saúde que praticam os casos de atendimento previstos nos 

incisos deste artigo deverão garantir condições técnicas apropriadas para que o atendimento 

médico à distância seja transmitido, gravado, armazenado e disponibilizado quando 

necessário. 

§ 4º Prescrição feita pelo médico do serviço de Urgência e Emergência pré-

Hospitalar fixo. 

Art. 3º É vedado aos profissionais de Enfermagem a execução de prescrição médica 

fora da validade. 

§ 1º – Para efeitos do caput deste artigo, consideram-se válidas as seguintes 

prescrições médicas: 

I – Nos serviços hospitalares, prescrições pelo período de 24 horas; 

II – Nos demais serviços, as receitas e prescrições com a indicação do tipo de 

medicamento, procedimentos, doses e período de tratamento definidos pelo médico; 

III – Protocolos de quimioterapia, com quantidade de doses e período de tratamento 

definidos pelo médico. 

Art. 4º Findada a validade da prescrição médica, os profissionais de Enfermagem 

poderão adotar as seguintes providências: 

I – Em caso de prescrições médicas hospitalares com mais de 24 horas ou protocolos de 

quimioterapia finalizados, informar ao médico plantonista, ou médico supervisor/coordenador 
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da clinica/unidade ou responsável pelo corpo clínico da instituição para tomar providências 

cabíveis; 

II – Nos serviços ambulatoriais, orientar o paciente para retornar a consulta médica; 

III – Nos serviços de atendimento domiciliar, informar ao médico de sobreaviso, ou médico 

supervisor/coordenador do atendimento ou responsável pelo corpo clínico da instituição para 

tomar providências cabíveis. 

§ 1º  Em todos os casos descritos nos incisos deste artigo, os profissionais de Enfermagem 

deverão relatar por escrito o fato ocorrido, bem como as providências adotadas. 

§ 2º Os profissionais de Enfermagem que forem compelidos a executar prescrição médica fora 

da validade deverão abster-se de fazê-la e denunciar o fato e os envolvidos ao COREN da sua 

jurisdição, que deverá na tutela do interesse público, tomar as providências cabíveis. 

Considerando o Decreto n° 94.406, de 08 de junho de 1987 que regulamenta a Lei nº 7.498, 

de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o Exercício da Enfermagem, e dá outras 

providências: 

Art. 8º – Ao enfermeiro incumbe: 

I – privativamente: (…)  

a) direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, 

pública e 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 nas empresas prestadoras desses serviços; 

Considerando a Resolução COFEN 311/2007 que aprova a Reformulação do Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem em seu Capitulo I Das Relações Profissionais: 

 

SEÇÃO I 

DAS RELAÇÕES COM A PESSOA, FAMÍLIA E COLETIVIDADE. 

DIREITOS 

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, à pessoa, família e 

coletividade. 
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Art. 11 – Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias 

ao exercício profissional. 

 

RESPONSABILIDADES E DEVERES 

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 encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem. 

Art. 14 – Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da 

pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. 

Ante ao exposto o COREN SC define que é vedado aos profissionais de Enfermagem a 

execução de prescrição médica fora da validade. A conduta da Enfermagem em relação as 

prescrições médicas devem seguir o exposto na Resolução COFEN Nº 487/2015 e recomenda 

o desenvolvimento de Protocolo Institucional sobre a temática, para estabelecer os prazos e os 

fluxos, de modo a ampliar o respaldo técnico e científico dos profissionais envolvidos. 

 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2017. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 27/02/2017. 
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