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PARECER TÉCNICO 02/2017 PALMAS-TO, 15 DE MARÇO DE 2017 

PAD Nº 061/2017 

 

PARECER DO RELATOR Nº 019/2017 “Teste do Olhinho nas Maternidades do 

Estado do Tocantins” 

 

I. RELATÓRIO 

       Conforme despacho da Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do 

Tocantins, Dra. Ana Paula Delfino de Almeida Cecco, fui designada para emissão de 

Parecer Técnico pela Portaria Nº 110/2017 de 24 de março de 2017. O presente 

parecer visa esclarecer os questionamentos relacionado ao “Teste do Olhinho nas 

Maternidades do Estado do Tocantins” 

 

II. ANÁLISE FUNDAMENTADA 

 

          De Acordo com as diretrizes de Atenção á Saúde ocular na infância: O teste 

do reflexo vermelho é uma ferramenta de rastreamento de alterações que possam 

comprometer a transparência dos meios oculares, tais como catarata (alteração da 

transparência do cristalino), glaucoma (alteração da transparência da córnea), 

toxoplasmose (alteração da transparência do vítreo pela inflamação), 

retinoblastoma (alteração da transparência do vítreo pelo tumor intraocular), 

descolamentos de retina tardios. Vale lembrar que o TRV não é a forma adequada 

de identificação precoce dos descolamentos de retina. 

         O TRV deve ser realizado utilizando um oftalmoscópio direto, a 30 cm do olho 

do paciente, em sala escurecida. Não havendo necessidade de colírios. Em caso 

de reflexo alterado ou suspeito, o paciente deve ser encaminhado para o médico 

oftalmologista 

       Todos os nascidos devem ser submetidos ao TRV antes da alta da 

maternidade e, pelo menos, duas a três vezes ao ano, nos três primeiros anos de 

vida. Uma vez detectada qualquer alteração, o neonato precisa ser encaminhado 

para esclarecimento diagnóstico e conduta precoce em unidade especializada. 
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    Os prematuros nascidos com peso de nascimento (PN) 

         Assim, independente do tipo de medicação, a 
Enfermagem deve executar a administração dos medicamentos 
em condição de segurança para si e para o cliente, aplicando 
os princípios técnicos, cientifico, éticos e humanísticos. 
(PARECER COREN SC Nº 013/CT/2007 e PARECER 
TÉCNICO COREN/SE Nº51/2015). 
 

A Penicilina é um medicamento pertencente á classe dos antibióticos, cujo 
principio ativo é a Benzatina. É vendida comercialmente com o nome de Benzetacil 
ou Climaciclim, e sua principal via de administração é por injeção intramuscular. No 
entanto, também é possível tomar Penicilina Benzatina por via oral, em forma de 
comprimido, para infecções menos graves. 
      O uso da penicilina pode gerar os seguintes efeitos colaterais: anorexia; 

candidiase oral; desconforto epigástrico; diarréia; flatulência; língua escura; boca 

seca; alteração no paladar; erupções cutâneas; choque anafilático; neuropatia ou 

nefropatia em altas doses parenterais.  

      A Portaria Nº 3.161, de 27 de dezembro de 2011, dispõe sobre a administração 

da penicilina nas unidades de Atenção Básica á Saúde, no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS) de acordo com esta portaria: 

Considerando que a administração de penicilina é o tratamento preconizado 

para doenças de relevante impacto em saúde pública, como febre reumática, sífilis, 

entre outras, resolve: 

Art. 1º Fica determinado que a penicilina seja administrada em 
todas as unidades de Atenção Básica à Saúde, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS), nas situações em que seu uso 
é indicado. 

Art. 2º As indicações para administração da penicilina na 
Atenção Básica à Saúde devem estar em conformidade com a 
avaliação clínica, os protocolos vigentes e o Formulário 
Terapêutico Nacional/Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (RENAME); 

Art. 3º A administração da penicilina deve ser realizada pela 
equipe de enfermagem (auxiliar, técnico ou enfermeiro), 
médico ou farmacêutico. 

Art. 4º Em caso de reações anafiláticas, deve-se proceder de 
acordo com os protocolos que abordam a atenção às urgências 
no âmbito da Atenção Básica à Saúde. 

Em consonância com o disposto na Portaria Nº 3.161, de 27 de dezembro de 

2011, não foram encontradas restrições da ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância 

Sanitária), quanto a aplicação ou prescrição da BENZETACIL, em postos de saúde 
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por Enfermeiros (as). Contudo, existe a ressalva que deve ser administrada por 

profissional habilitado e em local onde haja as condições mínimas de socorro a 

reações adversas imediatas e graves. (PARECER 003/2013/COFEN/CTAS) 

Com base na lei do Exercício Profissional de Enfermagem Nº 7.498 de 25 de 

junho de 1986, regulamentada pelo Decreto Nº 94.406 de 8 de junho de 1987, no 

seu Art. 08, inciso I, o Enfermeiro exerce privativamente: item e)Consulta de 

Enfermagem e no inciso I, o Enfermeiro exerce privativamente: item c) realiza 

prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde 

pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde; e item I) participação nos 

programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos 

específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco. Em seu Art.11, 

inciso III, executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de 

outras atividades de enfermagem, tais como: item a) ministrar medicamentos por via 

oral e parenteral. Destacamos em seu Art.13, que as atividades de Técnicos e 

Auxiliares de Enfermagem somente podem ser estas desempenhadas sob 

orientação e supervisão do Enfermeiro. 

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem aprovado pela 

Resolução COFEN Nº 311 de 12 de maio de 2007 estabelece os direitos, 

responsabilidades e deveres que o profissional de Enfermagem, deve seguir: 

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. 

O Código de Ética, no que se refere ás Proibições acerca da pratica 

profissional da enfermagem, institui o seguinte;  

Art. 30 - Administrar medicamentos sem conhecer a ação da 
droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos. 

Art. 32 - Executar prescrições de qualquer natureza, que 
comprometam a segurança da pessoa. 
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III – CONCLUSÃO: 

 Considerando a DECISÃO COFEN Nº 0094/2015, que revoga o 

Parecer do Conselheiro Nº 008/2014, PAD COFEN 032/2012, o qual 

versa sobre a administração de penicilina pelos profissionais de 

enfermagem, concluo que; 

 A administração de medicamentos injetáveis, em especial a Penicilina 

Benzatina poderá ser realizada pelos profissionais de Enfermagem, 

conforme determinação em Portaria MS 3161/2011. 

 As indicações para administração da penicilina na Atenção Básica á 

Saúde devem estar em conformidade com a avaliação clinica e 

prescrita em conformidade com os protocolos vigentes e o Formulário 

Terapêutico Nacional /Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME); 

 Em caso de reações anafiláticas deve-se proceder de acordo com os 

protocolos que abordam a atenção ás urgências no âmbito da Atenção 

Básica á Saúde. 

  

Este é o parecer, SMJ. 

                                                                               

                                                                                       Palmas, 15 de março de 2017. 

 

 

 

 
Samyra Maria Alves de Araujo 

Conselheira Relatora 
 

 


