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PARECER COREN-SP 046/2012 – CT 

PRCI n° 102.722/2012  

 

 

 

1. Do fato 

Ofício encaminhado a este Conselho pelo Delegado de Polícia da Comarca de Santa Cruz 

da Esperança - SP, questionando se Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem estão aptos a 

administrar medicamentos parenterais (injeções), bem como a ler e interpretar receitas médicas e 

bulas de medicamentos, e, em caso de dúvidas na administração, qual a conduta a ser adotada. 

 

2. Da fundamentação e análise 

Ante a solicitação encaminhada a este Conselho, cabe resaltar aqui, as atividades 

desempenhadas pelos profissionais de Enfermagem,  tendo em vista a legislação vigente a esse 

respeito, qual seja, a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, Lei nº 7.498/86, 

regulamentada pelo Decreto n° 94.406/87 (BRASIL, 1986; 1987): 

 

Decreto n° 94.406/87 

[...] 

Art. 8º Ao Enfermeiro incumbe:  

I - privativamente:  

a) direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de 

saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem;  

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;  

[..] 

e) consulta de enfermagem;  

f) prescrição da assistência de enfermagem;  

[...] 

Art. 10. O Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio 

técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe:  

[...] 

II - executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do 

enfermeiro e as referidas no art. 9º deste Decreto;  

III - integrar a equipe de saúde.  

 Ementa: Leitura e interpretação de receitas 

médicas e administração de medicamento 

parenteral por profissionais de Enfermagem. 
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Art. 11. O Auxiliar de Enfermagem executa as atividades auxiliares, de nível médio, 

atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe:  

I - preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos;  

II - observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação;  

III - executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras 

atividades de enfermagem, tais como:  

a) ministrar medicamentos por via oral e parenteral;  

[...] 

Art. 13. As atividades relacionadas nos arts. 10 e 11 somente poderão ser exercidas sob 

supervisão, orientação e direção de Enfermeiro. 
[...] (BRASIL, 1987, grifo nosso). 

 

Neste sentido, observa-se que os profissionais de Enfermagem desempenham diversas 

funções no intuito de colaborar para a promoção e manutenção da saúde dos indivíduos. Dentre 

tais atividades, temos por certo a de preparo e administração de medicamentos por via parenteral 

(injeções), conforme indicado no artigo 11, inciso III, alínea “a” acima. 

Tal atividade está intrinsecamente compreendida naquelas tidas como de responsabilidade 

dos profissionais de enfermagem, vez que, são ações de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde. 

Sendo a administração de medicamentos, essencial à promoção da saúde, o Ministério da 

Saúde, por meio da Agência Reguladora – ANVISA, publicou Resolução RDC n° 45/2003, 

regulamentando as técnicas de boas práticas de utilização das soluções parenterais (SP) em 

serviços de saúde: 

 

[...] 

3. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

3.1. Preparo 

3.1.1. A responsabilidade pelo preparo das SP pode ser uma atividade individual ou 

conjunta do enfermeiro e do farmacêutico. 

[...] 

3.2. Administração 

3.2.1. Os serviços de saúde devem possuir uma estrutura organizacional e de pessoal 

suficiente e competente para garantir a qualidade na administração das SP, seguindo 

orientações estabelecidas neste Regulamento. 

3.2.2. O enfermeiro é o responsável pela administração das SP e prescrição dos cuidados 

de enfermagem em âmbito hospitalar, ambulatorial e domiciliar. 

3.2.3. A equipe de enfermagem envolvida na administração da SP é formada pelo 

enfermeiro, técnico e ou auxiliar de enfermagem, tendo cada profissional suas 

atribuições específicas em conformidade com a legislação vigente. 

[...] (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2003, grifo nosso). 
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Neste sentido, o preparo e administração de medicamentos parenterais (injeções), estaria a 

cargo dos Enfermeiros, sendo possível a delegação de tal atividade aos outros profissionais de 

enfermagem habilitados, quais sejam, Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem, por 

meio da implantação do Processo de Enfermagem previsto na Resolução COFEN n° 358/2009 

(CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2009). 

No que tange a questão suscitada a respeito da leitura e interpretação de receitas médicas e 

bulas medicamentosas, esta deve ter caráter literal, ou seja, deve ser lida e compreendida 

conforme o significado comum do termo utilizado pelo prescritor responsável pela determinação 

do tratamento. 

Da mesma forma, todo profissional de Enfermagem tem o dever de zelar pela segurança 

no desempenho de suas atividades, sendo que tal segurança compreende, além da segurança 

técnica, aquela em benefício dos pacientes e seus familiares.  

Poderá também o profissional, recusar-se a realizar qualquer atividade que possa vir a 

causar risco para si ou para outrem, preceito este reconhecido pelo Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem – CEPE, aprovado pela Resolução COFEN 311/2007: 

 
[...] 

SEÇÃO I 

Das relações com a pessoa, família e coletividade. 

[...] 

Direitos 

Art. 10 - Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, 

científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família 

e coletividade. 

[...] 

Responsabilidades e Deveres 

Art. 12 - Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de Enfermagem livre de 

danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. 

Art. 13 - Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e 

somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e 

para outrem. 

[...] 

Art. 21 - Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, 

negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da Equipe de Saúde. 

[...] 

SEÇÃO II 

Das relações com os trabalhadores de enfermagem, saúde e outros. 

[...] 

Direitos 
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[...] 

Art. 37 – Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não consta 

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. 

[...] (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2007). 

 

Sendo assim, qualquer atividade desempenhada por profissional de enfermagem, está sob 

a égide do Código de Ética da categoria, bem como, os profissionais que desrespeitarem tal 

preceito, incorrem em infração ética, sofrendo sanção ético-disciplinar. 

No caso em tela, ao se tratar de receituário médico, cabe ao profissional Médico 

confeccionar o documento de forma legível, conforme preceitua o Código de Ética da categoria 

de Medicina
1
, bem como ao profissional de Enfermagem recusar-se a realizar a atividade em que 

o prescritor não se faz entender e forma clara, prezando assim, pela segurança do procedimento. 

 

3. Da Conclusão 

Ante o acima exposto, conforme legislação a qual rege o exercício da atividade de 

enfermagem, conclui-se que os profissionais de Enfermagem, compreendidos os Enfermeiros, 

Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem, devidamente inscritos no conselho de 

classe, estão habilitados a realizar a administração de medicamentos por via parenteral (injeções), 

bem como realizar a leitura e interpretação literal de receitas médicas e bulas medicamentosas, e 

ainda, que em caso de receitas ilegíveis, ou dúvidas em relação a qual medicamento ou dosagem 

a ser administrada, o profissional pode recusar-se justificadamente a realizar o procedimento, 

como medida de segurança do procedimento. 

 

 É o parecer. 

 

                                                 
1
 Conselho Federal de Medicina. Código de Ética Médica. [...] Capítulo III RESPONSABILIDADE 

PROFISSIONAL. É vedado ao médico: [...] Art. 11. Receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, 

sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem 

como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos.[...] 

Capítulo X DOCUMENTOS MÉDICOS. É vedado ao médico:[...]Art. 87. Deixar de elaborar prontuário legível para 

cada paciente. 
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