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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 065/CT/2019 

 

Assunto: Uso de Penicilina associada à Lidocaína. 

Palavras-chave: Administração de Medicamentos; Penicilina;Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Gostaria de uma informação sobre a administração do medicamento penicilina IM. Queria 

saber se na administração desse medicamento pode ser inserido lidocaína junto, com água 

destilada. A lidocaína seria usada como anestésico para retirar a dor local. Pois tem algumas 

entidades que proíbem o uso dessa medicação junto da penicilina. Pois o mesmo 

medicamento vendido nas farmácias o diluente e lidocaína em alguma marcas? Se tem alguma 

resolução, lei ou norma que diz sobre esse assunto.  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

As penicilinas compõem um grupo farmacológico de antimicrobianos, 

descobertos por Fleming em 1928, que permanecem até hoje como excelente opção para o 

tratamento de pneumonias, infecções de vias aéreas superiores (IVAS), meningites 

bacterianas, infecções do aparelho reprodutor, endocardites bacterianas e profilaxia. Dividem-

se em: Penicilinas naturais ou benzilpenicilinas; aminopenicilinas; penicilinas resistentes às 

penicilinases; penicilinas de amplo espectro (BRASIL, 2007). 

As penicilinas são um grupo de antibióticos de baixíssimo custo, comprovada 

eficácia e de importância no tratamento de doenças infecciosas e suas complicações. São 

antibióticos de primeira escolha nas infecções por Streptococcus pyogenes e pneumococos 

sensíveis a esses antibióticos, na sífilis (neurossífilis congênita, na gestação, associada ao 

HIV), na profilaxia primária e secundária da febre reumática e da glomerulonefrite pós-

estreptocócica (SÃO PAULO, 2003, p. 5). 

Considerando que eventualmente há relutância por parte de pacientes em receber a 

Penicilina Benzatina injetável, pelo fato de sua aplicação ser dolorosa, e visando aumentar a 
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adesão dos pacientes, e, em especial, dos parceiros de gestantes com sífilis, medidas para 

diminuir a dor durante aplicação da Penicilina Benzatina devem ser observadas e realizadas. 

Uma medida que tem sido recomendada é sua aplicação se acrescentando 0,5 ml de Cloridrato 

de Lidocaína a 2%, sem vasoconstritor. Evidências sustentam que isso reduz a dor durante a 

aplicação e nas primeiras 24 horas, além de não interferir significativamente nos níveis 

séricos da penicilina (ARQUIVOS BRASILEIROS DE CARDIOLOGIA, 2009; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, 2017). 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz:  

 (Deveres) Art. 45° Prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes 

de imperícia, negligência ou imprudência. 

 (Proibições) Art. 78° Administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da 

droga, via de administração e potenciais riscos, respeitados os graus de formação do 

profissional. 

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

que comprometam a segurança da pessoa. 

 

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

conclui que a administração de medicamentos, inclusive a penicilina, deve ser realizada 

conforme prescrição, ou seja, se na prescrição estiver descrito “com lidocaína”, deve-se 

acrescentar a lidocaína no preparo da medicação. Caso o serviço opte por utilizar o anestésico 

de forma rotineira deve escrever e validar protocolo próprio. 

Salientamos ainda, que todo o processo de administração de medicamentos requer a 

aplicação das nove certezas: Paciente certo, Medicamento certo, Via certa, Hora certa, Dose 

certa, Registro certo da administração, Orientação correta, Forma certa e Resposta certa, 

atitudes que visam  segurança do paciente e são recomendações fazem parte do protocolo de 

segurança na administração de medicamentos da ANVISA. 

 

É a Resposta Técnica. 
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Florianópolis, 22 de julho de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 24 de julho de 2019. 
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