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PARECER COREN-SP 020/2012 – CT 

PRCI n° 99.619/2012 

Ticket n° 278.103 e 279.019 

VIDE PARECER COREN-SP 002/2019 

Assunto: Administração de medicamento, 

levado pelo paciente, na internação 

hospitalar. 
 

 
 

1. Do fato 

A profissional questiona como proceder no caso do paciente internado trazer 

medicações de casa, se esta não for padronizada pela instituição, uma vez que o médico do 

local não pode prescrever fora do que está padronizado pela farmácia. A enfermagem deve 

ficar com as medicações ou pedir para o acompanhante administrar? Até onde o 

acompanhante pode intervir nos cuidados do paciente? Se o médico prescrever algo não 

padronizado, como proceder na anotação e checagem da medicação? 

 
2. Da fundamentação e análise 

Um primeiro ponto a ser compreendido é que, desde que não fira as 

regulamentações legais vigentes, cada instituição pode estabelecer políticas institucionais 

próprias relacionadas ao uso de medicamentos. 

 
É importante salientar que, quando hospitalizado, o paciente tem o direito de ter 

um médico como responsável direto pela sua internação, assistência e 

acompanhamento até a alta, sendo dever do Diretor-Clínico do estabelecimento 

de saúde as providências cabíveis para que isso ocorra (CONSELHO 

REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO PAULO, 2012). 

https://portal.coren-sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/03/Parecer-002.2019-Parecer-Administra%C3%A7%C3%A3o-de-medicamento-levado-pelo-paciente-na-interna%C3%A7%C3%A3o-hospitalar.pdf


2 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 
 

 
O paciente, ao internar em uma instituição de saúde, seja pública ou privada, 

aguarda que seu tratamento seja disponibilizado de maneira completa, assim, cabe ao 

Enfermeiro e ao médico, na admissão do cliente, coletarem dados de tratamentos 

anteriormente prescritos por outros profissionais, incluindo o uso atual de algum 

medicamento utilizado pelo doente. 

Ocorre que, de maneira geral, as instituições de saúde, no intuito de agilizar e 

padronizar os medicamentos e materiais utilizados pela equipe multiprofissional, podem se 

deparar com pacientes em uso de medicamentos não padronizados para prescrição e uso no 

local. Na tentativa de solucionar estes casos, muitas instituições também elaboram 

protocolos de prescrição que uniformizarão as condutas a serem tomadas pelos 

profissionais prescritores. 

Uma solução muito comum seria possibilitar a substituição do medicamento não 

padronizado por outro padronizado de mesma ação terapêutica, proporcionando, então, o 

tratamento integral ao paciente. Na impossibilidade de agir desta forma, o médico prescritor 

decide conjuntamente com o responsável da instituição, sobre a compra do medicamento 

não padronizado ou sua disponibilização pelo próprio paciente. 

Quanto ao ato de administrar medicamentos, vale lembrar que pelo Decreto n° 

94.406/87, regulamentador da Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, em seus 

artigos 10 e 11, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem possuem competência para execução 

de tratamentos especificamente prescritos, sendo vedado ao Profissional de Enfermagem, 

incluindo o Enfermeiro, 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 do prescritor 

competente legalmente (BRASIL, 1986, 1987; CONSELHO FEDERAL DE 

ENFERMAGEM, 2000). 
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) apresenta recomendações de como 

elaborar uma receita, incluindo nome e endereço do profissional prescritor, com número de 

telefone, se possível; data; nome do medicamento e dose; forma farmacêutica e quantidade 

total do medicamento; esquema posológico; tempo ou duração do tratamento; instruções, 

cuidados com o medicamento; assinatura do prescritor; nome e endereço do paciente e 

idade (DE VRIES et. al., 1998 apud SOUSA; BORGES, 2011). O que, de forma adaptada, 

deve ser aplicado na prescrição medicamentosa institucional. 

Ainda, a Lei n° 5991/73 dispõe em seu artigo 35 que a receita deve ser escrita a 

tinta, em vernáculo, por extenso e de modo legível, observados a nomenclatura e o sistema 

de pesos e medidas oficiais; conter o nome e o endereço residencial do paciente e, 

expressamente, o modo de usar a medicação, bem como a data e a assinatura do 

profissional, endereço do consultório ou da residência, e o número de inscrição no 

respectivo Conselho profissional (BRASIL, 1973). 

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

enfermagem livre de riscos decorrentes de imperícia, imprudência e negligência 

(CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2007). 

A Resolução COFEN n° 281/2003 determina que a enfermagem não pode executar 

repetição de prescrição de medicação, por mais de 24 horas, exceto quando validada nos 

termos legais vigentes. Assim, de todo modo, as medicações deverão ser prescritas a cada 

24 horas para pacientes internados, conforme estabelece a citada norma, artigo 1º: “É 

vedado a qualquer Profissional de Enfermagem executar a repetição de prescrição de 

medicamentos, por mais de 24 horas, salvo quando a mesma é validada nos termos legais” 

(CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2003). 
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Por fim, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem garante o direito de 

recusa do profissional quanto à execução de atividades que não ofereçam segurança à 

pessoa (artigo 10), bem como o dever de registrar as informações inerentes e indispensáveis 

ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa (artigo 72) (CONSELHO 

FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2007). 

 
3. Da Conclusão 

Diante desse contexto, considera-se que todos os medicamentos administrados pela 

equipe de enfermagem devam estar prescritos com validação legal e assinadas pelo 

prescritor habilitado. Assim, cabe ao Enfermeiro, ao tomar ciência da informação de uso de 

algum medicamento pelo paciente, que não esteja previsto na prescrição medicamentosa 

vigente, acionar a equipe médica para que esta decida sobre a inserção e manutenção desse 

fármaco durante a internação hospitalar. 

Os medicamentos do paciente internado devem ser prescritos a cada 24 horas, 

exceto em casos de validação legal, devendo existir protocolo institucional sobre a 

prescrição de medicamentos não padronizados pelo prescritor. 

Caso a equipe multiprofissional decida pela administração e uso de medicamento de 

propriedade e posse do paciente, pode ser anotado na prescrição medicamentosa o termo 

“medicamento do paciente”, informando que o paciente dispõe do medicamento e que não é 

necessária a dispensação ou compra pelo hospital. 

Ponto importantíssimo a ser considerado, para garantir segurança à pessoa e uma 

assistência de enfermagem eficaz, é a liberação do uso do fármaco, entregue pelo próprio 

paciente ou familiar, por um farmacêutico, que atestará que o medicamento entregue esteja 

em condições seguras de uso. Após liberação, os medicamentos deverão permanecer sob os 

cuidados da equipe de enfermagem, garantindo a conservação adequada durante o período 

de internação do paciente. 
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A checagem da prescrição medicamentosa, bem como o registro, em anotação de 

enfermagem, deve ser feito pelo profissional que administrou o medicamento no horário de 

execução do procedimento, conforme determina o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2007). 

Em relação ao acompanhante, este poderá ser orientado sobre os cuidados com o 

paciente, em especial na proximidade da alta, mas ele não é responsável pelas ações 

técnicas da equipe de saúde dentro da instituição, como no caso a administração de 

medicamentos. 

 

É o parecer. 

 
São Paulo, 20 de agosto de 2012 

Membros da Câmara Técnica 

 
 

Prof. Dr. Mauro Antonio Pires Dias da Silva Ms. Marcília R. C. Bonacordi Gonçalves 

Enfermeiro Enfermeira 

Presidente Conselheira 

COREN-SP 5.866 COREN-SP 47.797 

 
Profa. Dra. Carmen Maria Casquel Monti Juliani 

 
Prof. Dr. Paulo Cobellis Gomes 

Enfermeira Enfermeiro 

COREN-SP 44.306 COREN-SP 15.838 

 

Profa. Dra. Consuelo Garcia Corrêa 
 

Ms. William Malagutti 

Enfermeira Enfermeiro 

COREN-SP 37.317 COREN-SP 36.580 

 

Prof. Dr. João Batista de Freitas 
 

Alessandro Lopes Andrighetto 

Enfermeiro Enfermeiro 

COREN-SP 43.776 COREN-SP 73.104 

 
Regiane Fernandes 
Enfermeira e Fiscal 

COREN-SP 68.316 
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