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1. Do fato 

 

Solicitado parecer por enfermeiro sobre a possibilidade de administração intramuscular 

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.1-2 

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.3 

 Assunto: Administração de Decanoato de Haloperidol 
por Via Intramuscular 
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 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 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 7.498/86, regulamentada pelo Decreto 94.406/87, 

compete ao Enfermeiro a prescrição da assistência de enfermagem, mediante a implantação 

da Sistematização da Assistência de Enfermagem, prevista na Resolução COFEN 272/02, e 

as ações de maior complexidade técnica na enfermagem, que exijam conhecimentos 

científicos e capacidade de tomar decisões imediatas. 4 

 

“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; 

...” (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 nosso parecer. 
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 São Paulo, 12 de agosto de 2009. 

http://www.coren-sp.gov.br/�


                                         

   CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

  Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista                                                        www.coren-sp.gov.br 
   CEP 01331-000 – São Paulo – SP                   
   Fone: (11) 3225-6300 
 
 

 

Dr Dirceu Carrara Profª. Drª Maria De Jesus de Castro Harada 

COREN-SP-38122 COREN-SP-34855 

Membro da Câmara de Apoio Técnico  Coordenadora da Câmara de Apoio Técnico 

 

 

 

 

 

http://www.coren-sp.gov.br/�

