
   
 

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 085/CT/2019 

 

Assunto: Negativa de Técnica de Enfermagem em ministrar medicações prescritas 

sem a presença do Enfermeiro. 

Palavras-chave: Injetáveis; Medicação; Técnico de Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Gostaria de orientação acerca do profissional Técnico em Enfermagem negar-se a realizar a 

administração de medicamentos IM devidamente prescrito em policlínica municipal sem a 

presença do Enfermeiro, porém com a presença do médico especialista.  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

Previamente à realização de uma injeção intramuscular (IM) se faz necessária a 

observação dos seguintes cuidados: leitura da prescrição médica, identificação do produto a 

ser injetado (apresentação e dose), escolha do material adequado (seringas, agulhas, luvas, 

algodão e álcool), 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 e 

ARAÚJO, 2008). 

O Parecer do COREN/DF nº 007/2014, afirma que o direito de recusa do 

profissional de Enfermagem em executar atividades que não sejam de sua competência 

técnica, científica, ética e legal, além de recusar executar prescrições medicamentosas e 

terapêuticas, é plausível quando, amparados no Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem ou qualquer lei, norma e regulamento que venha substitui-los. 

 Considerando que a administração de medicamentos e tratamento prescrito por 

profissional legalmente habilitado é uma prerrogativa dos profissionais de Enfermagem, 

conforme disposto no Decreto nº 94.406/1987  de 09de junho de 1987, a recusa em ministrá-

la deve ser embasada minimamente por um dos artigos do Código de Ética.   
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A Resposta Técnica do COREN/SC nº 029/2018 afirma que a supervisão de que 

trata a legislação não significa estar presente durante todo o tempo, mas sim criar condições 

para que o serviço ocorra de modo seguro e com qualidade, mesmo com a eventual ausência 

do supervisor que neste caso é o Enfermeiro. Salienta-se a importância de protocolo próprio 

desenvolvido a luz do contexto do serviço. 

De acordo com a Lei nº 7.498/1986, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/1987: 

Art. 12 O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e 

acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no 

planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente: § 1º Participar da 

programação da assistência de Enfermagem; § 2º Executar ações assistenciais de 

Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no Parágrafo único do 

Art. 11 desta Lei; § 3º Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em 

grau auxiliar; § 4º Participar da equipe de saúde. [...] Art. 15 – As atividades referidas nos 

arts. 12 e 13 desta Lei, quando exercidas em instituições de saúde, públicas e privadas, e em 

programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão de 

Enfermeiro. 

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. 

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

conclui que a administração de medicamentos devidamente prescritos é uma das atribuições 

do Técnico de Enfermagem, atribuição esta, que requer conhecimento e cuidados especiais, 

logo, recomenda-se a implantação de efetiva Educação em Serviço para que este profissional 

sinta-se sempre seguro no desenvolvimento das atividades inerentes a profissão. Recomenda-

se a elaboração de protocolos com instruções e procedimentos que possam favorecer a 

diminuição das possibilidades de eventuais complicações, proporcionando qualidade e 

segurança ao paciente durante o processo do cuidado e continuidade do cuidado. 

Salienta-se que o direito a recusa para realizar procedimentos, deve ser baseada 

em aspecto técnico, cientifico e legal e, estar devidamente fundamentado no Código de Ética 
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dos Profissionais de Enfermagem, bem como, garantida a continuidade da assistência de 

Enfermagem. Caso contrário, o fato de negar-se a realizar o procedimento se caracterizaria 

como erro intencional de omissão, onde há a falha proposital em não executar atividades e 

prescrições medicamentosas e terapêuticas.  

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 10 de outubro de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 14/10/2019. 
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