
   
 

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 032/CT/2020 

 

Assunto: Administração de Medicação/antibióticos por via Intratectal. 

 

Palavras-chave: Administração de Medicamentos; 

  Enfermagem; Enfermeiros;  

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Venho por meio deste solicitar parecer técnico sobre a orientação do procedimento: 

administração de medicamentos/antibióticos por via intratecal por parte de Enfermeiros de 

Unidade de Terapia Intensiva e Unidades de Internação. Paciente encontra-se com DVE e PIC 

com a administração de antibióticos por via intratectal (amicacina 30 mg e vancomicina) 

sendo realizada pelo médico duas vezes ao dia. O profissional médico executa da seguinte 

forma: 1. Antissepsia + colocação de campos estéreis; 2. Coletado 10 ml de líquor; 3. 

Infundido 20 mg de vancomicina em 0,8 ml de reconstituição; 4. Infundido 10 ml de SF; 5. 

Fechado DVE; Diante do exposto solicito parecer técnico sobre a realização do procedimento 

por profissionais Enfermeiros?  

  

II - Da fundamentação e análise: 

A terapia medicamentosa tornou-se uma das formas mais comuns de intervenção 

no cuidado ao paciente, utilizada ao longo dos anos na cura de doenças. Cerca de 88% dos 

pacientes que procuram atendimento à saúde recebem prescrições de medicamentos. A correta 

administração requer conhecimento pleno dos integrantes da equipe de Enfermagem 

envolvidos no cuidado ao paciente. Tendo em vista o grande número de intervenções às quais 

o paciente é submetido durante a internação hospitalar, a incidência de uma alta taxa de erros 

é uma possibilidade, caso não existam medidas que visem sua prevenção, detecção e 

intervenção. Conhecer e aplicar adequadamente os fundamentos da aritmética e da 
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matemática auxilia o profissional de saúde na prevenção de erros relacionados ao preparo, a 

dosagem e ou à administração de medicamentos (COREN/SP, 2008). 

A administração intra-raquidiana consiste em injetar a preparação medicamentosa 

no canal raquidiano, podendo ser praticada por via subaracnoidea ou intratecal e por via 

epidural ou peridural. O emprego desta via deve-se a difícil passagem dos medicamentos para 

o tecido nervoso especialmente na região do encéfalo. Os medicamentos injetáveis destinados 

a esta via devem ser soluções aquosas neutras e isotônicas, rigorosamente estéreis e 

apirogênicas. (Coren/BA, 2014). 

A Derivação Ventricular Externa (DVE) é extremamente importante nos cuidados 

aos pacientes acometidos por emergências neurológicas e neurocirúrgicas, sendo necessária 

no tratamento de pacientes com distúrbios da circulação liquórica. O Cateter para DVE é 

implantado por meio de procedimento neurocirúrgico e requer monitoramento e cuidados 

rigorosos da equipe médica e de Enfermagem devido às complicações graves que podem 

ocorrer (COFEN, 2019). 

A literatura científica afirma ser de competência do Enfermeiro a realização dos 

cuidados, a administração de medicamentos e o curativo neste tipo de acesso. Também vem 

sendo considerada como competência do Enfermeiro a manipulação do cateter epidural, 

seguindo recomendações da Sociedade Americana, Européia e Brasileira de Terapia Intensiva 

(VIANA, 2011).  

O Parecer nº034/2014 do Coren/BA é favorável que os Enfermeiros realizem 

administração de medicamentos via intratecal desde que estejam preparados tecnicamente, 

recomenda ainda a construção de protocolos multiprofissional relativos a execução do 

procedimento  

O Enfermeiro adquire durante a sua formação conhecimentos e habilidades para 

realizar procedimentos de maior complexidade, conforme disposto na Lei de Exercício 

Profissional de Enfermagem, Lei nº 7.498/1986 (artigo 11, inciso I, alínea “m” e inciso II, a 

línea “b” e “c”), regulamentada pelo Decreto nº 94.406/1987 (BRASIL, 1986; 1987). 

O profissional Enfermeiro tem entre suas competências fazer curativo deste 

cateter de DVE/PIC e a coleta de liquor pela via proximal externa do Dreno intraventricular 



   
 

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 

 

devendo o profissional avaliar sua competência técnica para a realização deste procedimento 

(Cofen, 2019).   

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. 

Ante ao exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, entende 

que o profissional Enfermeiro tem competência para administrar medicamentos/antibióticos 

por via intratecal desde que devidamente capacitado. Salienta-se que este procedimento deve 

ocorrer no contexto da Sistematização da Assistência de Enfermagem com aplicação do 

Processo de Enfermagem, além de fazer parte em protocolo específico da instituição.  

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 que fazem parte do protocolo 

de segurança na administração de medicamentos da ANVISA. 

 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 26 de agosto de 2020. 

 

 

         

Enf. MSc. Helga Regina Bresciani 

Conselheira Efetiva 

Coren/SC 29.525 

Revisado pela Direção em 02/09/2020. 
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