CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 032/CT/2018

Assunto: Administração de medicação via parenteral com equipe de sobreaviso

Palavras-chave: Medicações; Técnico de Enfermagem; Enfermeiro;

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:

Gostaria de saber sobre a legalidade da administração de medicação via parenteral em finais
de semana onde a unidade de saúde trabalha apenas em regime de sobreaviso com um técnico
de Enfermagem ou uma enfermeira e um motorista, sem médico no município. Município
mais próximo para atendimento em caso de urgência/emergência fica à 50 km de distancia.
Estamos com dúvida devido a grande quantidade de medicação nos fins de semana prescrito
pelos médicos, caso ocorra alguma reação temos receio em não poder ajudar o paciente.
II – Resposta Técnica do COREN/SC:

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).
Além dos indicadores de qualidade, existem estratégias que podem ser aplicadas para garantir
a segurança do paciente na prática medicamentosa, conhecidos como os nove “certos”:
usuário certo, dose certa, medicamento certo, hora certa, via certa, anotação certa, orientação
ao paciente, compatibilidade medicamentosa e o direito do paciente em recusar a medicação
(TEIXEIRA; CASSIANI, 2010).
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Conforme a Resolução n° 2436/17 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica,
estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS), consta:
Art. 2º A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas
que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução
de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de
cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à
população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade
sanitária.
No Anexo da Política Nacional de Atenção Básica – Operacionalização:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

A Atenção Básica é caracterizada como porta de entrada preferencial do SUS, possui um
espaço privilegiado de gestão do cuidado das pessoas e cumpre papel estratégico na rede de
atenção, servindo como base para o seu ordenamento e para a efetivação da integralidade.
Para tanto, é necessário que a Atenção Básica tenha alta resolutividade, com capacidade
clínica e de cuidado e incorporação de tecnologias leves, leve duras e duras (diagnósticas e
terapêuticas), além da articulação da Atenção Básica com outros pontos da Rede de Atenção a
Saúde (RAS).
Os estados, municípios e o distrito federal, devem articular ações intersetoriais, assim como a
organização da RAS, com ênfase nas necessidades locorregionais, promovendo a integração
das referências de seu território. Recomenda-se a articulação e implementação de processos
que aumentem a capacidade clínica das equipes, que fortaleçam práticas de microrregulação
nas Unidades Básicas de Saúde, tais como gestão de filas próprias da UBS e dos exames e
consultas descentralizados/programados para cada UBS, que propiciem a comunicação entre
UBS, centrais de regulação e serviços especializados, com pactuação de fluxos e protocolos,
apoio matricial presencial e/ou a distância, entre outros.
3.3 – Funcionamento
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Recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga
horária mínima de 40 horas/semanais, no mínimo 5 (cinco) dias da semana e nos 12 meses do
ano, possibilitando acesso facilitado à população. Horários alternativos de funcionamento
podem ser pactuados através das instâncias de participação social, desde que atendam
expressamente a necessidade da população, observando, sempre que possível, a carga horária
mínima descrita acima. Como forma de garantir a coordenação do cuidado, ampliando o
acesso e resolutividade das equipes que atuam na Atenção Básica.
Ante ao exposto o COREN – SC conclui que o questionamento envolve situação específica do
Município e requer elaboração de protocolo multiprofissional para regulamentar a prática da
Atenção Domiciliar no referido Município incluindo a descrição das atribuições de cada
profissão. O cuidado de Enfermagem deve ser fomentado pela Sistematização da Assistência
de Enfermagem (SAE) com aplicação do processo de Enfermagem por meio de consultas de
Enfermagem conforme previsto na Resolução COFEN 358/2009, e subsidiada pela elaboração
de protocolos institucionais, que padronizem os cuidados prestados.

É a Resposta Técnica.

Florianópolis, 03 de julho de 2018.

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo
Coordenadora das Câmaras Técnicas
Coren/SC 58.205
Revisado pela Direção em 22/07/2018.
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