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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 042/CT/2017/RT 

 

Assunto: Possibilidade de ensinar/capacitar pacientes e/ou familiares para aplicar 

antibiótico IM em casos de plano de contingencia (enchente) no Serviço de Atenção 

Domiciliar 

 

I – Solicitação recebida pelo Coren/SC:  

Dúvida referente à possibilidade de ensinar/capacitar pacientes e/ou familiares para 

aplicar antibiótico IM em casos de plano de contingência (enchente). No Serviço de Atenção 

Domiciliar [...] temos pacientes em antibioticoterapia endovenosa que poderiam ser alterados 

a via de acesso caso não consigamos atendê-los por causa de enchente, ou seriam internados. 

 

II – Resposta Técnica do Coren/SC: 

 A administração de medicamentos Intramuscular (IM) é um procedimento realizado 

frequentemente na prática da Enfermagem, esta prática envolve uma série de decisões 

complexas relacionadas à medicação, volume, técnica, local a serem utilizados. Outros fatores 

precisam ser avaliados como a idade, constituição corpórea e condições pré-existentes como 

distúrbios de coagulação dentre outros. Para que o procedimento possa ser realizado é 

necessário conhecimento de diversas áreas como anatomia, fisiologia, farmacologia, 

habilidades e competências que encaminhem tudo a uma prática segura e livre de risco 

(Malkin, 2008).   

 A escolha equivocada da seleção do local da administração da medicação IM, pode 

ocasionar danos a nervos, vasos sanguíneos ou o próprio tecido muscular, assim, esta ação 

deve ser executada ou supervisionada por um enfermeiro (Malkin, 2008). 

   Antes da realização de uma injeção IM é necessário a observação da prescrição 

médica, a identificação do produto a ser injetado (apresentação e dose), a escolha do material 

adequado (seringas, agulhas, luvas, algodão e álcool), a definição do local da injeção, 

habilidade técnica para realização da injeção e seguimento das normas de biossegurança, 

começando pela lavagem das mãos (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA, 2007; OLIVEIRA; TAKAHASHI; ARAÚJO, 2008) 
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Como já mencionado, a administração de medicamento IM é um procedimento 

complexo que envolve riscos. Algumas das complicações que podem ser relacionadas com a 

administração de medicamentos por via IM são: abscesso, eritema, embolia, celulite, necrose 

tecidual, contratura muscular, fibrose e perda de amplitude de movimento articular, entre 

outras. Assim, para realização de injeção IM é necessário que o profissional que o realize seja 

habilitado, com conhecimento das técnicas corretas de injeção, além de conhecimentos de 

anatomia, microbiologia, fisiologia, farmacologia, bioquímica e matemática (CASSIANE; 

RANGEL, 1999; MENEZES; MARQUES, 2007). 

Lacerda (2010)  considera o cuidado a prática genética da Enfermagem, que perpassa 

toda a dimensão sociopolítica da prática profissional e demanda que, acima de quaisquer 

interesses e momentos pelos quais passam a categoria profissional e a sociedade, o cuidado 

seja a bandeira primeira e força de organização e atuação. Assim, o cuidado é um processo 

delegado pelo usuário, logo uma concessão, em que é estabelecida uma relação de direitos e 

deveres entre os sujeitos desta ação, possibilitando uma libertação do usuário e condições 

necessárias para a sua autonomia e poder viver a vida. 

O cuidado domiciliar pode ser uma oportunidade significativa para que a autonomia 

do indivíduo e da família se concretize, já que o cuidado no domicílio do usuário, 

paciente/cliente e família é uma ação e atitude, é, mais do que um fazer, é um momento em 

que a enfermeiro está vivenciando com o indivíduo e a família situações de saúde-doença, em 

seu locus de habitação, de relações e de significado de vida (Lacerda, 2010). 

Experienciar o cuidado domiciliar na perspectiva de compartilhar com o indivíduo e 

sua família a busca da autonomia é um desafio e uma meta. Desafio porque, em meio a 

inúmeras situações de cuidado, ter o objetivo de acompanhá-lo no desenvolvimento de sua 

busca para o cuidado de si com o mínimo de dependência de outros é muitas vezes uma 

oportunidade para descobrir formas e possibilidades de vivência de uma vida digna e com 

saúde. É também uma meta porque um dos objetivos de cuidado do enfermeiro domiciliar é 

que o indivíduo e sua família possam capacitar-se para seu próprio cuidado e que isto 

aconteça nas mais diferenciadas condições de vida. 

O enfermeiro dentre outros papeis, assume o papel de facilitador do processo de ajudar 

o indivíduo e sua família para o cuidado de si a partir de estratégias especifica, incluindo a 
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educação, e o gerenciamento do caso do paciente e familiares. Ser educadora no cuidado 

domiciliar envolve o ensino do cuidado de si do paciente, assim como o ensino do cuidado 

aos cuidadores familiares do paciente, sendo uma das mais significativas ações atribuídas à 

enfermeira no domicílio. Ensinar os familiares a cuidar é função primordial do enfermeiro 

domiciliar, respeitando a capacidade, o grau de compreensão e a possibilidade de ação dos 

cuidadores familiares. 

A Resolução nº 45/2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

dispõe sobre o regulamento de boas práticas de utilização de medicamentos parenterais em 

ambientes de saúde, no capitulo condições gerais consta “ 2.1.1 As atividades de preparo e 

administração das medicações parenterais devem ser realizadas por profissionais habilitados e 

em quantidade suficiente para seu desempenho”.  

A Lei de exercício profissional Lei Nº 7.498/1986, no item j prevê que uma das 

funções do Enfermeiro é a prescrição da assistência de Enfermagem. A resolução 358/2009 

do COFEN prevê que a Consulta de Enfermagem é ação privativa do Enfermeiro.  

A Resolução do COFEN 311/2007- Código de Ética da Enfermagem, no que diz 

respeito a responsabilidades e deveres, consta no Art. 12 que a Enfermagem deve “Assegurar 

à pessoa, família e coletividade assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de 

imperícia, negligência ou imprudência”. No Art. 38 – Responsabilizar-se por falta cometida 

em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em 

equipe. 

e no Art. 39 – Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de 

exames e de outros procedimentos, na condição de membro da equipe de saúde. 

Considerando o que determina a legislação do exercício profissional de Enfermagem 

(Lei nº 7.498/1986, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/1987), a Resolução COFEN nº 

358/2009, a Resolução COFEN 311/2007 que dispõe do Código de Ética da Enfermagem, e 

também a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 45/2003, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), que dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas de 

utilização das soluções parenterais (SP) em serviços de saúde, compete a Enfermagem a partir 

da orientação do Enfermeiro a realização da administração de medicamentos IM (AGÊNCIA 
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NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2003; BRASIL 1986, 1987; CONSELHO 

FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2009). 

 Diante da legislação exposta e da complexidade e riscos decorrentes da administração 

medicamentosa IM, consideramos inadequada a realização de tal procedimento pelo 

cuidador/família. Como também recomendamos as (aos) enfermeiras (os) não 

ensinar/capacitar este procedimento a pessoas não habilitadas.   

 

 É a Resposta Técnica.  

 

Florianópolis, 23 de maio de 2017. 

 

 

Enf. Dra. Magada Tessmamn Schwalm 

Câmara Técnica de Média e Alta Complexidade 

Coren-SC 51576 

 

Revisado pela Direção em 22 de maio de 2017.  
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Enf. Me. Lucia Marcon - Coren-SC 35776 

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

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

 

III – Bases de consulta:  

 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Higienização das mãos em 

serviços de saúde. Brasília: ANVISA, 2007. p.12-13. Disponível em: http://www.anvisa 

.gov.br/hotsite/higienizacao_maos/manual_integra.pdf 



   
 

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 

 

CASSIANI, S.H.B., RANGEL, S.M. Complicações locais pós-injeções intramusculares em 

adultos: revisão bibliográfica. Revista Medicina Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, v. 32, p. 

444-450, 1999. Disponível em: <http://www.fmrp.usp.br/revista/1999/vol32n4/compli 

cacoes_locais_pos_injecoes.pdf >. 

LACERDA, Maria Ribeiro. Cuidado domiciliar: em busca da autonomia do indivíduo e da 

família - na perspectiva da área pública. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2010, vol.15, n.5 

[cited  2015-12-09], pp. 2621-2626 . Available from: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232010000500036&lng=en&nrm=iso>. ISSN 1678-4561.  

http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232010000500036. 

MENEZES, A.S.; MARQUES, I.R. Proposta de um modelo de delimitação geométrica para a 

injeção ventro-glútea. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 60, n. 5, p. 552- 558, 

2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reben/v60n5/v60n5a13.pdf>. Acesso em: 22 

ago. 2012. 

OLIVEIRA, M.A.C.; TAKAHASHI, R.F.; ARAUJO, N.V.D.L. Questões práticas 

relacionadas à aplicação de vacinas. In: FARHAT, C.K. et al. Imunizações: fundamentos e 

prática. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 2008. p. 158-171. 

 

 


