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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 019/CT/2019 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Solicitação de Parecer Técnico acerca de prescrição/administração de medicamento e exames 

por Enfermeiro.  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

O Enfermeiro enquanto componente da equipe interdisciplinar na atenção ao 

indivíduo/família/comunidade, deve atuar conjuntamente com outros profissionais de saúde 

com o intuito de unir conhecimentos e disciplinas com vistas à promoção da qualidade de vida 

e de saúde da população. 

Com base na Lei do Exercício Profissional de Enfermagem nº 7.498 de 25 de 

junho de 1986, regulamentada pelo Decreto nº 94.406 de 08 de junho de 1987 no seu artigo, 

08, o Enfermeiro exerce privativamente a Consulta de Enfermagem e como integrante da 

equipe de saúde realiza prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas 

de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. 

Considerando a Resolução Cofen nº 195/ 1997, que dispõe sobre a solicitação de 

exames complementares por Enfermeiro, a qual considera que “para a prescrição de 

medicamentos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, 

o Enfermeiro necessita solicitar exames de rotina e complementares para uma efetiva 

assistência do paciente sem risco para o mesmo”.  

A Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017, 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): 4.2. São atribuições específicas dos 

profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica: 4.2.1 - Enfermeiro: [...] II - Realizar 

consulta de Enfermagem, procedimentos, solicitar exames complementares, prescrever 

medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou outras normativas 
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técnicas estabelecidas pelo gestor Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, 

observadas as disposições legais da profissão. 

A Resolução COFEN nº 358, de 15 de outubro de 2009, que dispõe sobre a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de 

Enfermagem em ambientes, públicos e privados, em que ocorre o cuidado profissional de 

Enfermagem: Art. 1º O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e 

sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado 

profissional de Enfermagem: 2º – quando realizado em instituições prestadoras de serviços 

ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o 

Processo de Enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como 

Consulta de Enfermagem. 

O emprego de protocolos assistenciais são ferramentas importantes para 

padronização de condutas e desenvolvimento de melhores práticas nos processos de trabalho 

no âmbito da assistência à saúde. O uso desta ferramenta também é uma forma de efetivar o 

modelo de gestão proposto pelo SUS. Dentre as vantagens da utilização de protocolos, 

Pimenta (2017) destaca maior segurança aos usuários e profissionais de saúde, redução da 

variabilidade de ações de cuidado, melhora na qualificação dos profissionais para tomada de 

decisão assistencial, facilidade para incorporação de novas tecnologias, inovação do cuidado, 

uso mais racional dos recursos disponíveis e maior transparência e controle dos custos. Para a 

construção e validação de protocolos, alguns princípios devem ser observados, tais como, 

definição clara do foco, da população a que se destinam os executores das ações, as 

estratégias de revisão da literatura e análise das evidências utilizadas. A forma de validação 

pelos profissionais que executarão as ações, bem como a implementação também devem ter 

especial atenção para o sucesso do processo como um todo (WERNECK, et. al., 2009). 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz:  

Art. 1º (Direitos) Exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, 

científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, 

segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos.  
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Art. 4º (Direitos) Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e 

transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos 

e legais da profissão.  

Art. 20 (Direitos) Anunciar a prestação de serviços para os quais detenha 

habilidades e competências técnico-científicas e legais.  

Art. 55 (Deveres) Aprimorar os conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, 

socioeducativos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do 

desenvolvimento da profissão.  

Art. 59 (Deveres) Somente aceitar encargos ou atribuições quando se julgar 

técnica, científica e legalmente apto para o desempenho seguro para si e para outrem.  

Art. 62 (Proibições) Executar atividades que não sejam de sua competência 

técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à 

família e à coletividade.  

Art. 80 (Proibições) Executar prescrições e procedimentos de qualquer natureza 

que comprometam a segurança da pessoa.  

Art. 81 (Proibições) Prestar serviços que, por sua natureza, competem a outro 

profissional, exceto em caso de emergência, ou que estiverem expressamente autorizados na 

legislação vigente. 

   

Ante ao exposto, por ser considerado um procedimento de complexidade técnica o 

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina é de parecer favorável a realização de 

solicitação de exames e da prescrição de medicamentos pelo profissional Enfermeiro, desde 

que seja elaborado protocolo institucional, ou adotado protocolos do Ministério da Saúde por 

Portaria do gestor municipal ou ainda o município faça adesão ao Programa de Protocolos de 

Enfermagem da Atenção Primária da parceria Coren/SC e Secretaria Municipal de Saúde.   

Importante salientar, que o procedimento prescrição de medicamentos e 

solicitações de exames na equipe de Enfermagem é privativo do Enfermeiro conforme 

legislação vigente. Tal procedimento deve ser realizado no contexto do Processo de Cuidar 

em Enfermagem conforme Procedimento Operacional Padrão institucional devidamente 

atualizado. 
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É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 06 de março de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Enf. Dra. Janete Elza Felisbino                  

         Coren/SC 019.407 

 

Revisado pela Direção em 07/03/2019.  
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