
   
 

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 002/CT/2020 

Assunto: Partição de Comprimidos. 

Palavras-chave: Medicamentos; Partição de Comprimidos; Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

“Somos obrigados a dividir alguns comprimidos, pois a dose prescrita não é a mesma 

recebida. Levando em conta que o local onde fazemos o corte não tem como higienizar, não 

tem protocolo desta técnica? Será que garantimos a dose prescrita? A farmacêutica diz que 

não vê problemas. Digo a mesma que fracionar desta forma não há respaldo cientifico, por 

este motivo solicito nota técnica desse conselho.”  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

A partição de comprimidos é prática habitual em instituições de cuidado em 

saúde, por orientação profissional ou por decisão própria dos usuários. Apresenta vantagens, 

como flexibilização de dose, facilidade de deglutição e redução de gastos com medicamentos, 

e desvantagens, como dificuldade de partição, divisão em partes desiguais e perda do produto. 

Dentre os fatores que estimulam a partição de comprimidos, o mais comum é a flexibilização 

de dose, uma vez que as apresentações de comprimidos disponíveis nem sempre estão em 

doses apropriadas à prática clínica (COREN/BA, 2016). 

A partição pode ser relevante, principalmente, para tratamento de crianças e 

idosos, cujas posologias geralmente não estão contempladas pelas apresentações comerciais 

disponíveis. Pode ser interessante, também, por permitir início do tratamento com a mínima 

dose efetiva, implicando em diminuição da ocorrência de reações adversas. A facilidade de 

deglutição é a segunda vantagem mais importante da partição de comprimidos, 

principalmente em idosos, crianças ou quando os comprimidos são grandes […]. Dentre as 

desvantagens, a dificuldade de partição é um dos problemas mais frequentemente relatados, 

principalmente para comprimidos pequenos. A preocupação mais comumente citada, no 

entanto, é a desigualdade entre as partes quando há divisão do comprimido, inclusive com o 
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uso de partidores específicos. Essa desigualdade pode resultar em variação de dose, 

tornando‑a maior ou menor do que o necessário (COREN/BA, 2016). 

A Resolução da ANVISA nº 135 de 2003 determina que alguns tipos de 

comprimidos não podem ser partidos: comprimidos revestidos, cápsulas, drágeas, pílulas, 

medicação com liberação controlada, comprimidos redondos e lisos, comprimidos pequenos 

(dificuldade de se localizar o meio com exatidão), comprimidos espessos ou de formato 

estranho, comprimidos de liberação entérica, comprimidos de liberação incerta após a 

partição, comprimidos não sulcados. 

Para partição, é recomendável que o comprimido seja sulcado, apresente baixa 

toxicidade, janela terapêutica larga, meia vida relativamente longa, seja custo‑efetivo para 

partição e não tenha revestimento de liberação entérica ou formulação de liberação 

prolongada. Sendo necessária a partição, recomenda‑se que seja apenas pela metade, 

considerando‑se que há perda de fármaco proporcionalmente ao número de vezes em que o 

comprimido é partido (CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 2007). 

Considerando que a administração de medicamentos e tratamento prescrito por 

profissional legalmente habilitado é uma prerrogativa dos profissionais de Enfermagem, 

conforme disposto na Lei do exercício profissional, a recusa em ministrá-la deve ser 

embasada em argumentos legais. Assim, os serviços de Enfermagem das Instituições de 

Saúde deverão instituir em seus manuais de normas e rotinas administrativas os padrões de 

conduta, de acordo com os níveis hierárquicos de autoridade e supervisão, que deverão ser 

adotados pelos profissionais de Enfermagem diante de prescrição médica fora de padrões de 

segurança para o paciente. Cabe denotar que, de acordo com a Lei nº 7.498/1986, 

regulamentada pelo Decreto nº 94.406/1987, toda e qualquer atividade desempenhada pelos 

Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, incluindo a não realização de cuidados e prescrições 

médicas, não podem ser realizadas sem a orientação e supervisão do Enfermeiro. Caso 

contrário, o fato de negar-se a realizar o procedimento se caracteriza como um erro 

intencional de omissão, onde há a falta proposital em não executar atividades de prescrições 

medicamentosas e terapêuticas. 
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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. 

Por fim, o Parecer COREN/BA nº 011/2016, o qual em sua conclusão traz: 

“Considerando os conteúdos definidos pela literatura especializada e legislação vigente, 

concluímos que a prática de partição de comprimidos, quando extremamente necessária, é 

uma decisão que deverá ser compartilhada entre as equipes médica, de farmácia e de 

Enfermagem e embasada em critérios previamente definidos em protocolos específicos 

relacionados à administração de medicamentos. No entanto, salientamos que os profissionais 

envolvidos no preparo e na administração do medicamento compartilham da responsabilidade 

do cuidado. Assim, comprovada a necessidade de revisão da prescrição médica, o direito a 

recusa poderá ocorrer, mas deverá ser decidido em equipe e estar embasado em aspectos de 

ordem técnica, cientifica e legal, de acordo com os preceitos do Código de Ética Profissional. 

Deverá ainda, o Enfermeiro, líder da equipe, realizar imediata comunicação ao Médico 

prescritor, visando à garantia da continuidade da assistência de Enfermagem ao paciente. 

Recomendamos a adoção de protocolos assistenciais de boas práticas, considerando a 

legislação especifica e as atribuições de cada membro da equipe, assim como a descrição 

passo a passo para a execução e registro de todas as etapas do processo que envolve a 

administração de medicamentos, com posterior validação pelos respectivos responsáveis 

técnicos e imediata capacitação de todos os envolvidos no processo assistencial. Por fim, 

ressaltamos que, além de está capacitado tecnicamente para a realização do procedimento a 

que se refere este parecer, os profissionais de Enfermagem deverão oferecer uma assistência 

sistematizada, utilizando o Processo de Enfermagem como instrumento metodológico para 
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sua prática diária, garantindo qualidade assistencial e segurança para os pacientes, além de 

autonomia e visibilidade profissionais.” 

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

considera que a prática de partição de comprimidos, quando extremamente necessária, deve 

estar respaldada em protocolo institucional desenvolvido pela equipe multidisciplinar. 

A adesão de protocolos para essa prática, além de normatizar o processo de 

trabalho, minimiza erros entre a equipe, promovendo e garantindo uma assistência segurança 

e livre de danos ao paciente. Destacamos ainda, que a ANVISA possui vários protocolos de 

segurança do paciente, um deles intitulado de “ Protocolo de Segurança na Prescrição, uso e 

Administração de Medicamentos”, que tem como finalidade promover práticas seguras no uso 

de medicamentos em estabelecimentos de saúde.  

  

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 16 de janeiro de 2020. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em  21 de janeiro de 2020. 
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