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                                      PARECER COREN-SP GAB Nº 016 / 2011 

                

 

 

1. Do fato 

Solicitado parecer por Enfermeira sobre administração, pela equipe de Enfermagem, de 

medicamentos injetáveis preparados pelo Farmacêutico. 

 

2. Da fundamentação e análise 

Conforme a RDC nº 67/20071 da ANVISA, que regulamenta a manipulação de 

preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácia, os procedimentos que 

integram as atividades desenvolvidas na farmácia hospitalar, sejam eles, fracionamento, 

preparação ou dispensação de medicamentos, deverão ser efetuados sob a supervisão e 

responsabilidade de profissional farmacêutico habilitado, respeitando-se as Boas Práticas 

de Manipulação de Produtos em Farmácias, na qual constam as seguintes definições:  

 

“Dispensação: ato de fornecimento ao consumidor de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, a título 
remunerado ou não. 
 
... 
 
Farmácia de atendimento privativo de unidade Hospitalar: unidade 
clínica de assistência técnica e administrativa, dirigida por 
farmacêutico, integrada funcional e hierarquicamente às atividades 
hospitalares. 
 
Farmácia: estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e 
oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de 
atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra 
equivalente de assistência médica. 

 Assunto: Administração de Medicamentos Injetáveis 
preparados pelo Farmacêutico. 
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... 
 
Fracionamento: procedimento que integra a dispensação de 
medicamentos na forma fracionada efetuado sob a supervisão e 
responsabilidade de profissional farmacêutico habilitado, para 
atender à prescrição ou ao tratamento correspondente nos casos de 
medicamentos isentos de prescrição, caracterizado pela subdivisão de 
um medicamento em frações individualizadas, a partir de sua 
embalagem original, sem rompimento da embalagem primária, 
mantendo seus dados de identificação. 
 
... 
 
Preparação: procedimento farmacotécnico para obtenção do 
produto manipulado, compreendendo a avaliação farmacêutica da 
prescrição, a manipulação, fracionamento de substâncias ou 
produtos industrializados, envase, rotulagem e conservação das 
preparações. 
 
Preparação magistral: é aquela preparada na farmácia, a partir de 
uma prescrição de profissional habilitado, destinada a um paciente 
individualizado, e que estabeleça em detalhes sua composição, forma 
farmacêutica, posologia e modo de usar. 
 
Preparação oficinal: é aquela preparada na farmácia, cuja fórmula 
esteja inscrita no Formulário Nacional ou em Formulários 
Internacionais reconhecidos pela ANVISA. 
 
...” (grifos nossos) 

 
 
A mesma Resolução, apresenta outras situações relevantes, conforme o que segue: 

 
“ ANEXO I 
 
BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO EM FARMÁCIAS 
 
1.OBJETIVOS 
 
Estabelecer os requisitos mínimos de Boas Práticas de Manipulação 
em Farmácias (BPMF) a serem observados na manipulação, 
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conservação e dispensação de preparações magistrais, oficinais, bem 
como para aquisição de matérias-primas e materiais de embalagem. 
 
... 
 
14. DISPENSAÇÃO. 
 
14.1. O farmacêutico deve prestar orientação farmacêutica 
necessárias aos pacientes, objetivando o uso correto dos produtos. 
 
14.2. Todas as receitas aviadas devem ser carimbadas pela farmácia, 
com identificação do estabelecimento, data da dispensação e número 
de registro da manipulação, de forma a comprovar o aviamento. 
 
14.3. A repetição de atendimento de uma mesma receita somente é 
permitida se houver indicação expressa do prescritor quanto à 
duração do tratamento. 
 
... 
 
ANEXO IV 
 
BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS 
ESTÉREIS (BPMPE) EM FARMÁCIAS 
 
1. OBJETIVO 
 
Este Anexo fixa os requisitos mínimos relativos à manipulação de 
preparações estéreis em farmácias, complementando os requisitos 
estabelecidos no Regulamento Técnico de Boas Práticas de 
Manipulação em Farmácias e no Anexo I. 
 
Este anexo destina-se ainda à reconstituição, transferência, 
incorporação e fracionamento de qualquer medicamento estéril 
destinado à utilização em serviços de saúde. 
 
Caso a farmácia pretenda manipular Soluções Parenterais de Grande 
Volume (SPGV) e estéreis a partir de matérias-primas estéreis deverá 
seguir regulamentação de boas práticas de fabricação, aplicada à 
indústria farmacêutica, no que couber. 
 
... 
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ANEXO VI 
 
BOAS PRÁTICAS PARA PREPARAÇÃO DE DOSE UNITÁRIA E 
UNITARIZAÇÃO DE DOSES DE MEDICAMENTO EM 
SERVIÇOS DE SAÚDE 
 
1. OBJETIVOS. 
 
Estabelecer os requisitos de Boas Práticas para Preparo de Dose 
Unitária e Unitarização de Dose de Medicamento, realizada 
exclusivamente em farmácia privativa de unidade hospitalar ou de 
qualquer outra equivalente de assistência médica com a finalidade 
de ajustar às necessidades terapêuticas do paciente e racionalizar o 
uso dos medicamentos. 
 
Este anexo é uma complementação dos requisitos estabelecidos no 
Regulamento Técnico de Boas Práticas de Manipulação e no ANEXO 
I, com exceção dos itens 7.3, 8.3, 8.4, 9, 10, 11, 
12, 14, 15.4. e respectivos sub-itens, e aqueles relacionados a 
matérias-primas. 
 
... 
 
2. DEFINIÇÕES. 
 
Para efeito deste Anexo, são adotadas as seguintes definições: 
 
Dose unitária: adequação da forma farmacêutica à quantidade 
correspondente à dose prescrita, preservadas suas características de 
qualidade e rastreamento. 
 
Dose unitarizada: adequação da forma farmacêutica em doses 
previamente selecionadas para atendimento a prescrições nos 
serviços de saúde. 
 
... 
 
Fracionamento em serviços de saúde: procedimento realizado sob 
responsabilidade e orientação do farmacêutico, que consiste na 
subdivisão da embalagem primária do medicamento em frações 
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menores, a partir da sua embalagem original, mantendo os seus 
dados de identificação e qualidade. 
 
... 
 
Preparação de dose unitária de medicamento: procedimento 
efetuado sob responsabilidade e orientação do farmacêutico, 
incluindo, fracionamento em serviços de saúde, subdivisão de forma 
farmacêutica ou transformação/derivação, desde que se destinem à 
elaboração de doses unitárias visando atender às necessidades 
terapêuticas exclusivas de pacientes em atendimento nos serviços de 
saúde. 
 
... 
 
Unitarização de doses de medicamento: procedimento efetuado sob 
responsabilidade e orientação do farmacêutico, incluindo, 
fracionamento em serviços de saúde, subdivisão de forma 
farmacêutica ou transformação/derivação em doses previamente 
selecionadas, desde que se destinem à elaboração de doses 
unitarizadas e estáveis por período e condições definidas, visando 
atender às necessidades terapêuticas exclusivas de pacientes em 
atendimento nos serviços de saúde. 
 
...” (grifos nossos) 
 

 

A profissão de enfermagem, suas categorias e respectivas atribuições, está 

regulamentada pela Lei 7.498/19862. De acordo com o artigo 11 da referida Lei, compete 

ao Enfermeiro: 

“Art. 11 - O Enfermeiro exerce todas as atividades de 
Enfermagem, cabendo-lhe: 
I – privativamente: 
 
... 
 
i) consulta de Enfermagem; 
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j) prescrição da assistência de Enfermagem; 
 
...” 

 (grifo nosso) 
 

 
Além disso, destaca-se que todo profissional de Enfermagem deverá pautar suas ações 

respeitando o previsto na Resolução COFEN 311/2007, que aprova e reformula o Código 

de Ética dos Profissionais de Enfermagem.3 

Salientamos que o Técnico/Auxiliar de Enfermagem somente poderá executar 

procedimentos que estejam prescritos e ou realizar cuidados de enfermagem, delegados e 

supervisionados pelo Enfermeiro, conforme determina o artigo 15 da Lei 7.498/19862. 
  

3. Da Conclusão 

Diante do exposto, entendemos que as atividades desenvolvidas na farmácia hospitalar 

deverão ser efetuadas sob a supervisão e responsabilidade de profissional farmacêutico 

habilitado, respeitando-se as Boas Práticas de Manipulação de Produtos em Farmácias, 

conforme RDC 67/20071. 

A dispensação e fracionamento de medicamentos na farmácia, inclusive a unitarização 

de doses, que é parte da assistência farmacêutica, é uma atividade que tem objetivos, 

conceitos e profissionais envolvidos e responsáveis, como por exemplo, o Farmacêutico, 

conforme descrito acima. Portanto, o profissional de enfermagem poderá administrar em 

seu cliente a dose preparada pelo Farmacêutico, conforme prescrição médica existente e 

após a inspeção do produto (identificação, integridade da embalagem, coloração, presença 

de corpos estranhos e prazo de validade).  

 Ressalta-se ainda, que é fundamental a padronização dos cuidados a serem 

prestados seguindo as recomendações da Comissão de Controle de Infecção em Serviços de 

Saúde quanto a desinfecção do ambiente e de superfícies, higienização das mãos, uso de 

equipamentos de proteção individual (EPIs) e desinfecção de ampolas, frascos, pontos de 

http://www.portalcofen.gov.br/Site/2007/materias.asp?ArticleID=22&sectionID=35�
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adição dos medicamentos e conexões das linhas de infusão, além das diretrizes 

estabelecidas na RDC 45/20034, que regulamenta as boas práticas de preparo e 

administração de soluções parenterais em serviços de saúde, a fim de garantir assistência de 

enfermagem segura, sem riscos ou danos ao cliente, causados por negligência, imperícia ou 

imprudência (artigo 12 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem3). 
 
É o nosso parecer. 

São Paulo, 15 de Março de 2011. 

 

Enfª Maria Cristina Tani Beneventi 
COREN-SP 27.451 

 
Enfª Regiane Fernandes 

COREN-SP 68.316 
 

Revisão Técnico-Legislativa 
 

Enf. Claudio Alves Porto 
COREN-SP 2.286 

 
Enfª Daniella Cristina Chanes 

COREN-SP 115.894 
 

Enfª Mirela Bertoli Passador 
COREN-SP 72.376 
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