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 Ementa: Administração de Decanoato de Haloperidol 

por Via Intramuscular.  

 

1. Do fato 

 

 Solicitado parecer por Enfermeiro sobre a possibilidade de administração do 

medicamento decanoato de haloperidol por via intramuscular em outro músculo que não da região 

glútea.   

 

2. Da fundamentação e análise 

 

No que se refere à via de administração preferencial dos antipsicóticos, a literatura 

científica evidencia que a via intramuscular é frequentemente usada durante o atendimento de 

pacientes em serviços de urgência como nas unidades de internação, nomeadamente nos casos 

em que há alterações de comportamento, potencialmente graves, e nas situações em que o 

paciente recusa ou se encontra fora de possibilidade de receber o medicamento por via oral 

(MARCOLAN, URASAKI; 1998, DUBIN, WEISS, DORIA; 1998). 

Apesar desta circunstância são ainda escassos na literatura científica os estudos que 

avaliam especificamente as características dos indivíduos com perturbações psicóticas agudas, 

que incorrem numa maior probabilidade de vir a ser tratados com medicamento antipsicótico 

administrado por via intramuscular (SIMPSON; 1996).  

A Portaria nº 1.377, de 9 de julho de 2013, que “Aprova os Protocolos de Segurança do 

Paciente”, em seu anexo 3 “Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de 

Medicamentos”, recomenda (Incluído da Portaria MS nº 1.377/13): 

 

[...] 
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5.1.5 Posologia, diluição, velocidade, tempo de infusão e via de administração 

[...] 

d) Via de administração  

A via de administração deve ser prescrita de forma clara, observando-se a via de 

administração recomendada pelo fabricante, para o medicamento. O uso de 

abreviaturas para expressar a via de administração deverá ser restrito somente às 

padronizadas no estabelecimento de saúde [...] (BRASIL, 2013, grifo nosso). 

 

Conforme recomendado pelo laboratório fabricante, o fármaco decanoato de haloperidol 

(Haldol ®) deve ser administrado por via intramuscular profunda na região glútea. Nesta 

consulta, o laboratório esclarece que o medicamento foi estudado e aprovado para uso, por 

órgãos competentes, com a recomendação de que a musculatura da região glútea deve ser 

utilizada para a administração deste medicamento. 

Ressaltamos que em resposta a nossa solicitação, a fabricante Janssen-Cilag enfatiza que 

não garante a segurança e a eficácia de seus medicamentos se utilizados de forma diferente da 

descrita nas respectivas bulas. 

 Considerando o que consta na Lei nº 7.498/86, regulamentada pelo Decreto nº 

94.406/87, compete ao Enfermeiro a prescrição da assistência de enfermagem, mediante a 

implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem, prevista na Resolução COFEN 

272/02 (Revogada pela Resolução COFEN 358/09), e as ações de maior complexidade técnica na 

enfermagem, que exijam conhecimentos científicos e capacidade de tomar decisões imediatas 

(CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2009). 

 

Art.11 O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe: 

I privativamente: 

[...] 

i)consulta de enfermagem; 

j)prescrição da assistência de enfermagem; 

[...] 

m) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas [...] 

(BRASIL, 1986;1987, grifos nossos). 
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3. Da Conclusão 

 

  Assim, frente ao exposto observa-se que os procedimentos executados ou prescritos pelo 

Enfermeiro devem sempre ter respaldo em evidências científicas para garantir a segurança do 

paciente e dos profissionais de enfermagem. Observada a literatura e a recomendação do 

fabricante, informamos que a administração do decanoato de haloperidol deve ser feita por via 

intramuscular profunda utilizando os músculos da região glútea. 

 

   É o parecer. 
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