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                                      PARECER COREN-SP GAB Nº 025 / 2011 

                

                                                       

1. Do fato 

Solicitado parecer por Enfermeira sobre a administração de medicamentos que constam 

na prescrição como “a critério médico” (ACM). 

 

2. Da fundamentação e análise  

A prescrição a critério médico (ACM) consiste no medicamento que, para ser 

administrado, demanda que o Enfermeiro obtenha a autorização, do Médico responsável 

pelo paciente, previamente.1 

Esta é uma prática frequente em setores de internação, nos quais o paciente é avaliado 

pelo Médico responsável que, ao elaborar a prescrição medicamentosa, prevê a 

possibilidade de administração de um medicamento diante de possíveis alterações no 

quadro clínico do paciente, previsíveis e controláveis por meio de tal intervenção. Assim, o 

medicamento é mantido na prescrição, porém com a orientação de que só deve ser 

administrado mediante autorização médica.2 

Mediante avaliação criteriosa do paciente, realizada exclusivamente pelo Enfermeiro, 

dentro da equipe de Enfermagem, as situações que demandam a administração do 

medicamento prescrito ACM devem ser informadas ao Médico responsável que decidirá 

pela administração ou não do fármaco prescrito. 

Ressalta-se que de acordo com o artigo 11 da Lei 7498/19863, compete ao Enfermeiro: 

 

“ Art. 8º - O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, 
cabendo-lhe:  
 
I - privativamente:  
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...  
 
i) consulta de Enfermagem;  
 
j) prescrição da assistência de Enfermagem;  
 
...  
 
m) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que 
exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar 
decisões imediatas;  
 
...” 

 

3. Da Conclusão 

 Diante do exposto, tem-se que a administração de medicamentos ACM é uma 

prática válida. Neste sentido, o Enfermeiro é responsável por avaliar o paciente, determinar 

os sinais e sintomas apresentados e repassar as informações ao médico responsável que 

autorizará ou não a administração do medicamento. 

 Recomenda-se a elaboração de protocolo institucional para esse fim, com o intuito 

de padronizar as condutas da equipe e 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 Enfermagem4). 

 Destaca-se que a Enfermagem deve sempre fundamentar suas ações em 

recomendações científicas atuais e realizar seus procedimentos mediante a elaboração 

efetiva do Processo de Enfermagem, previsto na Resolução COFEN 358/20095. 

   

É o nosso parecer. 
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