
   
 

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 

 

RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 052/CT/2019 

 

Assunto: Cálculo e diluição de medicamentos. 

Palavras-chave: Cálculo e diluição de medicamentos; Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

No mês de fevereiro foi feito um concurso para Técnico de Enfermagem. Mas 

teve questões duvidosas, mas em especial foi uma questão sobre gotejamento, ao meu 

entender tem que somar o volume total que daria 545 ml, mas solicitei a conferência, pois, a 

questão deveria ser anulada, pois daria 23 gts/min e eles deram indeferido ao meu recurso, e 

laçaram o gabarito oficial. Gostaria de saber se estou errada e se não como posso proceder. 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC: 

  

A terapia medicamentosa tornou-se uma das formas mais comuns de intervenção 

no cuidado ao paciente, utilizada ao longo dos anos na cura de doenças. Cerca de 88% dos 

pacientes que procuram atendimento à saúde recebem prescrições de medicamentos. A correta 

administração requer conhecimento pleno dos integrantes da equipe de Enfermagem 

envolvidos no cuidado ao paciente. Tendo em vista o grande número de intervenções às quais 

o paciente é submetido durante a internação hospitalar, a incidência de uma alta taxa de erros 

é uma possibilidade, caso não existam medidas que visem sua prevenção, detecção e 

intervenção. Conhecer e aplicar adequadamente os fundamentos da aritmética e da 

matemática auxilia o profissional de saúde na prevenção de erros relacionados ao preparo, a 

dosagem e ou à administração de medicamentos (COREN/SP, 2008). 

 

Em 2017, reconhecendo o alto risco de danos associados ao uso de medicamentos, 

a OMS lançou o terceiro Desafio Global de Segurança do Paciente com o Tema “Medicação 

sem Danos”. A meta desse desafio é reduzir em 50% os danos graves e evitáveis relacionados 

a medicamentos, ao longo dos próximos cinco anos, a partir do desenvolvimento de sistemas 
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de saúde mais seguros e eficientes em casa etapa do processo de medicação: prescrição, 

distribuição, administração, monitoramento e utilização. Para que isso seja possível, foram 

estabelecidos cinco objetivos específicos (quadro 1) focados em ações para reduzir as 

deficiências nos sistemas de cuidados em saúde, evitando práticas inseguras no uso de 

medicamentos.  

 

Fonte: Adaptado de WHO, 2017. 

 

Os objetivos descritos anteriormente possuem o foco em quatro áreas: paciente, 

medicamentos, profissionais de saúde, sistemas e práticas de medicamentos. Neste sentido, 

vale destacar que o papel do profissional de enfermagem é de extrema relevância para esse 

tema, o qual possui atribuição de executar práticas seguranças no processo de administração 

de medicamentos, sendo uma barreira de proteção para evitar danos aos pacientes.  

Gotejamento de soluções: Fórmula: gts/min: V / T x 3, onde: V = volume a ser 

infundido, T = tempo estipulado para a infusão em horas e 3 = constante. 

SF 0,9% 500 ml + NaCl 20% 25 ml + KCl 19,1% 20 ml + Complexo B 10% = 

545 ml 

gts/min: V / T x 3 = 
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gts/min: 545 / 8 x 3 = 

gts/min: 545 / 24 = 

gts/min ≅ 22.7083333333 

Como não conseguiremos partir 1 gota, deveremos conforme regra aritmética 

aproximar o valor do resultado ou seja = 23 gt/min. 

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

conclui que o resultado do cálculo da questão em discussão é 22,7 gts/min. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 04 de julho de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 04/07/2019 

 

 

 

 

 

III - Bases de consulta: 

 

COREN/SP. Boas práticas: Cálculo seguro Volume II: Cálculo e diluição de 

medicamentos. Medicações obrigatórias no carrinho de emergência, Plenário 2008 – 

2011.  



   
 

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 

 

Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos. Boletim ISMP. Desafio Global de 

Segurança do Paciente para Medicação sem Danos. Volume8; número 1, fevereiro de 

2018. 

 


