
   
 

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 093/CT/2019 

 

Assunto: Uso do nome genérico de medicações nas anotações de Enfermagem. 

Palavras-chave: Equipe de Enfermagem; Medicação; Anotações de Enfermagem.  

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Sou do Samu, pedimos orientação quanto à anotação de medicamentos usados no paciente 

conforme prescrição médica. Deve ser colocado o nome genérico do medicamento ou nome 

comercial serve? Ex. usando o medicamento ampola Hypocina composta (butilbrometo 

escopolamina + dipirona sódica) porém se for colocar na ficha que foi usado Buscopan 

composto. Estaria errado? E as medicações e seus usos, podem ser abreviados neste caso? Ex: 

escolpol+dip.  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

Os registros de Enfermagem são elementos imprescindíveis ao processo do cuidar 

e, quando redigidos de maneira que retratem a realidade a ser documentada, possibilitam a 

comunicação entre a equipe de saúde, além de servir a diversas outras finalidades, tais como: 

ensino, pesquisas, auditorias, processos jurídicos, planejamento, fins estatísticos e outros. 

Convém, ainda, citar que os registros de Enfermagem consistem no mais importante 

instrumento de avaliação da qualidade de atuação da Enfermagem, representando 50% das 

informações inerentes ao cuidado do paciente registradas no prontuário (COFEN, 2016). […] 

Além de garantir a comunicação efetiva entre a equipe de saúde, os registros realizados no 

prontuário do paciente, fornecem respaldo legal e, consequentemente, segurança para os 

pacientes, profissionais e serviço de saúde onde ocorre o cuidado (COREN/SP, 2009). 

Medicamentos possuem nomes genéricos (substância ativa) e comerciais 

(marcas). Uma característica importante é que os nomes genéricos são bem mais extensos do 

que os comerciais. Algumas formulações de drogas podem ser produzidas por diversas 

indústrias e resultar em diferentes nomes comerciais. Usualmente os nomes comerciais 
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aparecem nas embalagens em letras grandes e os nomes genéricos em letras pequenas. Isso 

dificulta a familiarização com todos os medicamentos genéricos em uso; tornando, muitas 

vezes, impossível lembrar todos os nomes comerciais relacionados. Para minimizar esta 

confusão e aperfeiçoar a comunicação, é útil usar apenas os nomes genéricos. No entanto, é 

importante estar ciente de que os pacientes, muitas vezes, vão usar nomes comerciais. Logo, é 

recomendável o acesso fácil a uma tabela de referência de nomes genéricos com os 

respectivos nomes comerciais (COREN/SP, 2017). 

Considerando o Decreto nº 3.181, de 23 de setembro de 1999 que regulamenta a 

Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária, estabelece o 

medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos 

farmacêuticos e dá outras providências. 

Considerando o Decreto n° 94.406, de 08 de junho de 1987 que regulamenta a Lei 

nº 7.498 de 25 de junho de 1986, que dispõem sobre o Exercício Profissional da Enfermagem: 

Art. 8 – Ao Enfermeiro incumbe: I – privativamente: […] b) organização e direção dos 

serviços de Enfermagem e de suas atividades Técnicas e Auxiliares nas empresas prestadoras  

desses serviços; c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos 

serviços da assistência de Enfermagem; e) consulta de Enfermagem; f) prescrição da 

assistência de Enfermagem; […] Art. 10 – O Técnico de Enfermagem exerce as atividades 

auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe: I – 

assistir ao Enfermeiro: […] e) na prevenção e controle sistemático de danos físicos que 

possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; […] 

Considerando a Resolução COFEN nº 429/2012, que dispõe sobre o registro das 

ações profissionais no prontuário do paciente, e em outros documentos próprios da 

Enfermagem, independente do meio de suporte – tradicional ou eletrônico: Art. 1º – É 

responsabilidade e dever dos profissionais da Enfermagem registrar, no prontuário do  

paciente e em outros documentos próprios da área, em meio de suporte tradicional (papel) ou 

eletrônico, as informações inerentes ao processo de cuidar e ao gerenciamento dos processos 

de trabalho, necessárias para assegurar a continuidade e a qualidade da assistência. 

Levando em consideração o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 

Resolução COFEN nº 0564/2017, que diz: 
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Art. 36 (Deveres) Registrar no prontuário e em outros documentos as informações 

inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, 

completa e sem rasuras. 

Art. 38 (Deveres) Prestar informações escritas e/ou verbais, completas e 

fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e segurança do paciente. 

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

de imperícia, negligência ou imprudência. 

Art. 87 (Proibições) Registrar informações incompletas, imprecisas ou inverídicas 

sobre a assistência de Enfermagem prestada à pessoa, família ou coletividade. 

Art. 88 (Proibições) Registrar e assinar as ações de Enfermagem que não 

executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. 

De acordo com a Resolução CNS nº 553, de 9 de agosto de 2017, a qual dispõe 

sobre as diretrizes dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde: [...] Parágrafo único. É 

direito da pessoa ter [...] II - o registro atualizado e legível no prontuário, das seguintes 

informações: [...] c) prescrição terapêutica [...] h) identificação do responsável pelas 

anotações; i) data e local e identificação do profissional que realizou o atendimento. 

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

conclui que o nome do medicamento deve ser registrado no Boletim de Atendimento do 

Serviço pré-hospitalar conforme foi prescrito, ou seja, do mesmo modo como foi pronunciado 

pelo profissional prescritor via telefone, rádio ou outro meio de comunicação. Salienta-se que 

as abreviações não são permitidas. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

 

Florianópolis, 08 de novembro de 2019. 
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Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 12 de novembro de 2019. 
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