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                                      PARECER COREN-SP GAB Nº 026 / 2011 

                

                                                   

1. Do fato 

Solicitado parecer sobre o preparo e administração pelo Enfermeiro de medicamentos 

ortomoleculares prescritos pelo médico.  

 

2. Da fundamentação e análise 

De acordo com a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.938 de 20101, a 

prática ortomolecular pressupõe o emprego de técnicas que possam avaliar quais nutrientes 

(vitaminas, minerais, ácidos graxos ou aminoácidos) podem, eventualmente, estar em falta 

ou em excesso no organismo humano. Além disso, ressalta que a identificação de alguma 

das deficiências ou excessos mencionados só poderá ser atribuída a erro nutricional ou 

distúrbio da função digestiva após terem sido investigadas e tratadas as doenças de base 

concomitantes, sendo que sua correção e medidas higiênicas, dietéticas e de estilo de vida 

não podem ser substituídas por qualquer tratamento medicamentoso, suplementos de 

vitaminas, de sais minerais, de ácidos graxos ou aminoácidos. 

Em seu artigo 5º, afirma que os tratamentos da prática ortomolecular devem 

obedecer às comprovações embasadas por evidências clínico-epidemiológicas que 

indiquem efeito terapêutico benéfico e incluem1: 

I. Correção nutricional e de hábitos de vida; 

II.  Reposição medicamentosa das deficiências de nutrientes; 

III. Remoção de minerais, quando em excesso (ex.: ferro, cobre), ou de minerais tóxicos 

(ex.: chumbo, mercúrio, alumínio), agrotóxicos, pesticidas ou aditivos alimentares. 

Sobre a prescrição de medicamentos ortomoleculares tem-se que: 

Assunto: Terapia Ortomolecular.  
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“Art. 10 A indicação ou prescrição de medida terapêutica da 

prática ortomolecular ou biomolecular é de exclusiva competência 

e responsabilidade do médico.” 

(Grifo nosso) 

 Na Enfermagem, a Resolução COFEN 225/20002 determina que é vedado ao 

Profissional de Enfermagem aceitar, praticar, cumprir ou executar prescrições 

medicamentosas/terapêuticas, oriundas de qualquer Profissional da Área de Saúde, por 

meio de rádio, telefonia ou meios eletrônicos, onde não conste a assinatura deles, sendo 

consideradas exceções situações de urgência, na qual, efetivamente, haja iminente e grave 

risco de vida do cliente. 

Além disso, todo profissional de enfermagem deverá assegurar uma assistência de 

enfermagem livre de riscos decorrentes de imperícia, imprudência e negligência, para isso, 

o Código de Ética de Enfermagem prevê o direito do profissional quanto à recusa da 

obediência às prescrições onde não constem assinatura, número de registro profissional e 

em casos de identificação de erro ou ilegibilidade, nos seguintes termos3:  

 
“SEÇÃO II 
 
DAS RELAÇÕES COM OS TRABALHADORES DE 
ENFERMAGEM, SAÚDE E OUTROS 
  
DIREITOS 
 
... 
 
Art. 37 - Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e 
terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de registro 
do profissional, exceto em situações de urgência e emergência. 
 
Parágrafo único – O profissional de enfermagem poderá recusar-
se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de 
identificação de erro ou ilegibilidade. 
 
...”  
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(grifos nossos) 
 

Destacamos também as “Proibições” previstas nesse Código3, que envolvem a 

administração de medicamentos: 

 

“Art. 30 - Administrar medicamentos sem conhecer a ação da 
droga e sem certificar-se da possibilidade dos riscos; 
 
... 
 
Art. 32 - Executar prescrições de qualquer natureza, que 
comprometam a segurança da pessoa. 
 
Art. 33 – Prestar serviços que por sua natureza competem a outro 
profissional, exceto em caso de emergência. 
 
...”  

(Grifos nossos) 
 

3. Da Conclusão 

 Diante do exposto, pode-se concluir que a equipe de Enfermagem poderá assumir o 

preparo e administração de medicamentos ortomoleculares caso estes estejam devidamente 

prescritos pelo médico responsável e que o profissional de Enfermagem tenha 

conhecimento sobre a ação do fármaco a ser administrado ao paciente. 

 Recomenda-se  a elaboração de protocolo institucional no qual os procedimentos de 

enfermagem tenham respaldo em fundamentação científica a fim de realizar esta atividade 

com segurança,  garantindo assistência de enfermagem, sem riscos ou danos ao cliente 

causados por negligência, imperícia ou imprudência (artigo 12 do Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem3), além de realizar esses procedimentos mediante a 

elaboração efetiva do Processo de Enfermagem, previsto na Resolução COFEN 358/20094. 

Ressalta-se que estes medicamentos não poderão ser prescritos pelo Enfermeiro, por 

se tratar de atividade exclusiva médica. 
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É o nosso parecer. 

 

São Paulo, 18 de Março de 2011. 

 
Enfª Daniella Cristina Chanes 

COREN-SP-115.894 
 

Enfª Mirela Bertoli Passador 
COREN-SP-72.376 

 
Revisão Técnico-Legislativa 

 
Enfª Regiane Fernandes 

COREN-SP-68.316 
 

Enfº Claudio Alves Porto 
COREN-SP-2.286 
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