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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 095/CT/2019 

 

Assunto: Administração de anestésico pelo Técnico de Enfermagem. 

Palavras-chave: Anestésico; Técnico de Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

O Técnico de Enfermagem pode administrar anestésicos previamente preparados pelo 

anestesista no paciente cirúrgico? Sabemos pelo conselho que o mesmo deve ter 

conhecimento daquilo que administra e segundo recomendações da SOBECC uma das 

atribuições do Técnico de Enfermagem, é auxiliar o anestesista na indução anestésica.  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

Os principais tipos de anestesia são a anestesia geral, anestesia regional, sedação 

moderada e anestesia local. A anestesia geral provoca um “bloqueio reversível ao estado de 

consciência e de transmissão sensorial junto com maior ou menor grau de inibição reversível 

da função motora e neurovegetativa” (MANICA, 2004; SMELTZER et al, 2011). 

A anestesia geral é um estado de narcose (depressão intensa do sistema nervoso 

central produzida por agentes farmacológicos), analgesia, relaxamento e perda de reflexos. Os 

pacientes sob anestesia geral não despertam, nem mesmo com estímulos dolorosos. Eles 

perdem a capacidade de manter a função ventilatória, necessitando de uma via respiratória 

permeável (SMELTZER et al., 2011). 

Consiste de quatro estágios, sendo que cada um deles está associado com 

manifestações clínicas específicas: estágio I, início da anestesia; estágio II, excitação; estágio 

III, anestesia cirúrgica e estágio IV, depressão medular (SMELTZER et al,2011). 

Na anestesia regional tem-se a administração de um anestésico ao redor dos 

nervos para que a área inervada fique anestesiada. O efeito depende do tipo de nervo 

envolvido. Um anestésico local bloqueia os nervos motores de modo mais tardio e os nervos 

simpáticos de modo mais imediato. Um agente só pode ser considerado como tendo sido 
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depurado quando todos os três sistemas (motor, sensorial e autônomo) não estiverem mais 

afetados (SMELTZER et al., 2011). 

A sedação moderada consiste na administração endovenosa de medicamentos 

sedativos ou analgésicos que “reduzem a ansiedade do paciente e controlam a dor durante 

procedimentos diagnósticos ou terapêuticos”. A anestesia local é uma forma de anestesia que 

compõe-se de administração de solução anestésica “dentro dos tecidos e no sítio e incisão 

planejado” (SMELTZER et al, 2011). 

Conforme já explicitado a anestesia é um procedimento complexo que 

compreende múltiplas maneiras de execução e que pressupõe a presença do profissional 

Médico (Anestesiologista) para sua realização. A Enfermagem desempenha papel 

fundamental no cuidado intraoperatório. Compõe a equipe cirúrgica e assiste os pacientes nos 

procedimentos cirúrgicos com o objetivo de garantir a segurança dos mesmos. Portanto, a 

busca de conhecimento e a prática embasada nas evidências científicas contribuem para que 

os profissionais de Enfermagem se desenvolvam na assistência perioperatória (SMELTZER et 

al, 2011). 

O ato anestésico é da exclusiva competência do Médico Anestesiologista. 

Entretanto, no contexto do ato anestésico, sob supervisão do Enfermeiro, o profissional de 

Enfermagem poderá realizar procedimentos previstos na legislação que regulamenta o seu 

exercício, tais como: preparar material, verificar sinais vitais, administrar medicamentos 

desde que previamente prescritos pelo Médico Anestesiologista, puncionar veias, administrar 

e controlar a fluidoterapia prescrita e implantar medidas terapêuticas prescritas. A indução 

anestésica e o controle do paciente anestesiado são atos médicos, não podendo, portanto, os 

profissionais de Enfermagem assumir a responsabilidade pelo cliente anestesiado, estando o 

Médico Anestesiologista ausente, ou em outra sala de cirurgia, por exemplo (COREN/SC, 

2015).  

Nas instituições de saúde do Brasil, a administração de medicamentos é uma 

atividade cotidiana e multiprofissional que interliga diferentes áreas do conhecimento 

(Enfermagem, Farmácia e Medicina). Este processo envolve a prescrição médica, a 

dispensação pela farmácia, o aprazamento, o preparo e a administração do medicamento, a 
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orientação e a avaliação das respostas, sendo estes últimos de competência e responsabilidade 

legal da equipe de Enfermagem (POTTER; PERRY, 2005). 

No cenário da prática, é de responsabilidade da Enfermagem o domínio e a 

habilidade, além da competência ética, legal e o planejamento das ações; fatores que 

constituem indicadores de qualidade da assistência e são hoje utilizados por diferentes 

instituições de saúde. Além dos indicadores de qualidade, existem estratégias que podem ser 

aplicadas para garantir a segurança do paciente na prática medicamentosa, conhecidos como 

os nove “certos”: usuário certo, dose certa, medicamento certo, hora certa, via certa, anotação 

certa, orientação ao paciente, compatibilidade medicamentosa e o direito do paciente em 

recusar a medicação (TEIXEIRA; CASSIANI, 2010).  

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz:  

(Direitos) Art. 22 Recusar-se a 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. 

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

de imperícia, negligência ou imprudência. 

(Proibições) Art. 62 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. 

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: a) participar da 

programação da assistência de Enfermagem; b) executar ações assistenciais de Enfermagem, 

exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no parágrafo único do art. 11 desta 

lei; c) participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar; d) 

participar da equipe de saúde. 

Considerando o Parecer Técnico COREN/SP nº 067/2013 que apresenta a 

seguinte conclusão: “A denominação auxiliar de anestesia não existe como categoria 
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profissional no contexto da legislação de Enfermagem. A atuação dos profissionais de 

Enfermagem no intraoperatório é de fundamental importância e considera as competências 

legais da profissão, não sendo admitido assumir atividades de competência de outro 

profissional. O desempenho dos profissionais, Técnico e Auxiliar de Enfermagem, 

independentemente da situação, é supervisionado pelo Enfermeiro.”.  

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

conclui que o cuidado com o paciente anestesiado é multidisciplinar e os profissionais de 

Enfermagem atuam nesse cenário. No contexto do ato anestésico, os profissionais de 

Enfermagem podem executar os procedimentos previstos na legislação, sendo que a 

supervisão destes procedimentos é da competência do Enfermeiro. Na Enfermagem não existe 

a denominação Auxiliar de Anestesia, pois “independentemente da função ou especialização, 

os profissionais de Enfermagem são denominados segundo o seu nível profissional: 

Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira”. Explicita também 

que a colaboração com o médico anestesiologista é parte das ações multiprofissionais de 

saúde, no entanto não é permitido assumir atividades de competência deste profissional. 

Estando o Médico Anestesiologista presente, a Enfermagem poderá, no contexto do ato 

anestésico, executar aqueles procedimentos previstos na legislação que regulamenta o seu 

exercício profissional. A indução anestésica e o controle do paciente anestesiado são da 

competência do Médico Anestesiologista. As atividades de competência da Enfermagem 

devem estar previstas em Protocolo específico do serviço. 

 

 

 

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 09/12/2019. 
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