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 EMENTA: 

Anestesia. Impedimento da atuação do auxiliar de enfermagem. 

Não há dispositivo legal nem ético para que os auxiliares de 

enfermagem sejam impedidos de auxiliar os anestesiologistas, 

injetando os agentes por ele solicitados durante uma anestesia. 

 

 

EXPOSIÇÃO 

 

O consulente encaminha correspondência a este Conselho nos 

seguintes termos: 

“Venho através desta solicitar parecer a respeito de questionamento ocorrido 

num dos hospitais que trabalho, quando foi baixada uma norma por seu 

diretor médico desautorizando as auxiliares de enfermagem da possibilidade 

de, quando o anestesiologista solicitar o seu apoio, no momento da indução 

anestésica, estas se recusem a injetar drogas, mesmo levando-se em conta a 

possibilidade de os mesmos estarem sozinhos e por rotina estar com as mãos 

ocupadas segurando a máscara de ventilação, e o fato também de ser muito 

corriqueiro este tipo de auxílio em diversos hospitais que já trabalhei. 
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Ressalto ainda que as mesmas tem o hábito de prepara e injetar, após a 

concordância do anestesiologista antibióticos solicitados pelo cirurgião. ” (fl. 

01). 

 

 Instada a manifestar-se a consultoria jurídica recomenda a apreciação 

de um especialista para elucidar a questão sob o ponto de vista técnico (fl. 

02 e 03), que é exatamente o que procuraremos faze-lo. 

 

  

PARECER 

 

Em seus artigos 13 e 15 a lei 7.498/86, que veio disciplinar o exercício 

da enfermagem em todo o território nacional, prescreve in verbis: 

Art. 13 - O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades 

de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo 

serviços auxiliares de Enfermagem sob supervisão, bem 

como a participação em nível de execução simples, em 

processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente: 

a) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; 

b) executar ações de tratamento simples; 

c) prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente; 

d) participar da equipe de saúde.  

Art. 15 - As atividades referidas nos arts. 12 e 13 desta 

Lei, quando exercidas em instituições de saúde, 

públicas e privadas, e em programas de saúde, somente 

podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão 

de Enfermeiro.  
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 Por outro lado a Resolução n 1.363/93 do Conselho Federal de 

Medicina, que normatiza as condições mínimas de segurança em anestesia, 

é omissa quanto a esta matéria. 

 Cabe-nos portanto, tecer comentários quanto a propriedade da 

participação do auxiliar de enfermagem na indução de uma anestesia, 

propiciando os meios adequados para a execução de um ato médico perfeito.  

 

 Na prática da anestesia existem momentos de grande apreensão por 

parte daqueles que atuam nos centros cirúrgicos. Neste rol podemos citar a 

indução de anestesia geral, a intubação e extubação traqueal, a realização de 

um bloqueio, enfim existem momentos que dois ou mais profissionais 

necessitam estar atentos para a consecução dos atos mais simples aos mais 

complexos.  

 

 Entre os atos mais simples e de significado extraordinário para o 

anestesiologista, estão o de posicionar o paciente e o de injetar os agentes 

enquanto o anestesiologista cuida dos atos mais complexos, ventilação com 

máscara e balão, intubação traqueal, realização de bloqueios espinhas, etc. 

Esta contribuição ao anestesiologista pode ser realizada por médico, 

enfermeiro ou auxiliar de enfermagem, este mais à disposição e facilmente 

alcançável para este mister. 

 

 É óbvio que o responsável pelo ato é o médico, devendo este se cercar 

de todos os meios possíveis para que não haja troca de medicações, 

cuidando detidamente da preparação das soluções nas seringas e rotulando-

as para que ocorra tudo na mais perfeita ordem. 
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CONCLUSÃO 

 

Feitas estas considerações, esclarecemos que a priori não há 

dispositivo legal nem ético para que os auxiliares de enfermagem sejam 

impedidos de auxiliar os anestesiologistas, injetando os agentes por ele 

solicitados durante uma anestesia. 

  

 É o PARECER. S.M.J. 

 

 Salvador (Ba), 13 de março de 2001. 

 

JOSÉ ABELARDO GARCIA DE MENESES 

Conselheiro Relator 


