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 Ementa: AutoAdministração de Medicamento por 

Via Intramuscular. 

 

 

1. Do fato 

 

Solicitado parecer por enfermeiro sobre a participação em programa de terapia 

medicamentosa referente à autoadministração intramuscular de interferon em pacientes 

portadores de esclerose múltipla 

 

2. Da fundamentação e análise 

 

A terapia medicamentosa administrada por meio de injeções intramusculares 

regulares, destinada ao tratamento de pacientes portadores de doenças crônicas, tem 

apresentado aumento significativo nas últimas décadas (MOHR et al., 2002). 

Destaca-se também tal prática durante o atendimento de pacientes em situação de 

emergência. Estudo descreve a eficácia da automedicação no uso de medicamento em situação 

de risco de morte, sendo reportados resultados satisfatórios quando se utilizam dispositivos 

automáticos de injeção intramuscular (ROTH et al., 1997). 

Um dos principais componentes identificados para o sucesso desta intervenção é 

alicerçado no trabalho de educação para o autocuidado realizado pelo enfermeiro ao paciente 

e família que vivenciam este tipo de situação. 

 Em estudo realizado com 164 pacientes portadores de esclerose múltipla tratados com 

agente imunomodulante por mais de três meses, observou-se que 60% realizaram a 

autoadministração, significantemente mais observada nos pacientes que receberam treinamentos 

e contatos telefônicos realizados por enfermeiro especialista no tratamento de pacientes com 
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esclerose múltipla, sendo identificado como principal problema na aderência ao protocolo o 

correto descarte das agulhas (MOINOT et al., 2007). 

A autoadministração de medicamentos por via intramuscular, contudo não é isenta de 

riscos, que podem comprometer a integridade física e emocional do paciente. 

Estudo sobre a temática descreve como resultado extensa lesão necrótica decorrente da 

técnica de injeção incorreta ao administrar parte do medicamento em ramo da artéria femoral 

superficial. A paciente envolvida no caso relata ter observado refluxo de sangue na seringa, mas 

mesmo assim, injetou o medicamento (URI; ARAD, 2007). 

     Este fato desperta para a necessidade de implementar medidas que avaliem a aquisição 

de habilidade e conhecimento pelo paciente que o possibilite realizar este cuidado de modo 

autônomo e seguro, não devendo o enfermeiro permitir que realize a autoadministração caso 

não demonstre ter adquirido condições para fazê-lo. 

      A ansiedade e a fobia relacionada à administração de fármacos por injeção é frequente 

em uma série de pacientes portadores de esclerose múltipla, bem como, na população em 

geral. Compreender esta questão, identificar indicadores de eficácia da intervenção 

educacional implementada e fornecer contínua educação e suporte são fundamentais para o 

sucesso da intervenção (MOHR et al., 2002). 

Deste modo, não se deve pré-determinar o número de consultas de enfermagem. Estas 

devem ser programadas a partir da avaliação individual do cliente e família. De modo 

semelhante, há que se utilizar protocolo de assistência de enfermagem, no qual se incluam todas 

as atividades de educação realizadas, a avaliação de conhecimento adquirido pelo paciente e os 

resultados identificados nas primeiras autoadministrações realizadas. Como parte integrante 

das ações, a sistematização da assistência prestada deve ser registrada, contendo a avaliação 

das necessidades do paciente, as intervenções realizadas e os resultados identificados.  

Considerando o que consta na Lei nº 7.498/86, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/87, 

as atribuições gerais e privativas do Enfermeiro, na qual se depreende que todas as ações de maior 

complexidade técnica na enfermagem devem ser assumidas pelo Enfermeiro.  

   Art 8º Ao enfermeiro incumbe: 

   I privativamente: 
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   [...] 

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; 

d) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem; 

e) consulta de Enfermagem; 

f) prescrição da assistência de Enfermagem; 

[...] 

h) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos 

científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; 

II como integrante da equipe de saúde: 

a) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde; 

b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde; 

[...] 

f) participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que 

possam ser causados aos pacientes durante a assistência de Enfermagem; [...] (BRASIL, 

1986;1987). 

 

Cabe ressaltar a Portaria do Ministério da Saúde nº 1.323, de 25 de novembro de 2013, 

que Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Esclerose Múltipla, que descreve no 

item 11 (Incluído da Portaria MS nº 1.323/13)
1
:  

[...] 

Regulação/controle/avaliação pelo gestor 

Deverão ser observados os critérios de inclusão e exclusão de pacientes neste Protocolo, a 

duração e a monitorização do tratamento, bem como a verificação periódica das doses 

prescritas e dispensadas e a adequação de uso dos medicamentos.  

Deve ser, ainda, demonstrada a capacidade (paciente ou familiar) de assegurar que a 

adesão ao tratamento será mantida e que a monitorização dos efeitos adversos será 

adequadamente realizada e relatada ao médico prescritor [...] (BRASIL, 2013, grifos 

nossos). 

 

 

3. Da Conclusão 

 

Assim, frente ao exposto observa-se que há respaldo científico para a realização desta 

prática, contudo ressalta-se que os protocolos de intervenção devem ser baseados em evidência 

científica, o cuidado deve ser fundamentado nas necessidades individuais e integrais do paciente 

e família, e documentado conforme as fases do Processo de Enfermagem preconizada pela 

Resolução COFEN 358/2009. 

                                                 
1
 O protocolo poderá ser consultado na íntegra no endereço eletrônico: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/ 

2013/prt1323_25_11_2013.html 
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          É o parecer. 
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