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 Portaria Nº 011/2013 

 

Dispõe sobre a administração de medicamentos aos 

alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil. 

 

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o 

Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, o Plano de cargos dos Professores da Rede Pública 

Municipal de Ensino de Cascavel, as Resoluções SESA nº 138/2002 e nº 162/2005, o Regimento Interno 

dos CMEIs e as orientações expedidas pela Secretaria Municipal de Saúde 

 

RESOLVE 

 

  Art. 1º. Regulamentar a administração de medicamentos nos CMEIs, a pedido dos pais, a 

fim de colaborar no tratamento da criança que necessita de medicação, nos casos especificados nessa 

Portaria, conforme as seguintes diretrizes: 

I- A administração do medicamento está condicionada à prescrição médica, 

devendo o pai ou responsável legal apresentar a receita emitida pelo 

profissional, com assinatura, carimbo e nº do CRM ou do CRO, com o nome do 

medicamento ou princípio ativo (genérico), a dose, o horário que deva ser 

administrado, devendo ser apresentada de forma legível, preferencialmente 

digitada. 

II- O medicamento deverá ser entregue juntamente com a cópia da receita ou 

original, em embalagem identificada com o nome da criança e os horários a ser 

administrado, devendo este medicamento ser devolvido ao responsável na saída 

do menor do CMEI. 

III- Só serão administrados os medicamentos de uso oral (ingestão) e tópico 

(aplicados na pele), não sendo possível, em nenhuma hipótese, a aplicação de 

medicação intravenosa (injeção) e administração de medicamento através de 

inalação, exceto os medicamentos em aerossol e spray. 

IV- A receita médica tem validade para utilização de 6 meses para medicação de uso 

contínuo, 30 dias para medicação psicotrópica e 10 dias para antimicrobianos.  
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§1º O profissional do CMEI deverá se recusar a receber o medicamento e a receita que 

não atenderem ao previsto nessa Portaria. 

§2º Todos os medicamentos entregues pelos pais deverão ser mantidos fora do alcance 

das crianças. É de responsabilidade do profissional que receber a criança e o medicamento diretamente 

do adulto certificar-se de acondicionar o produto em local seguro, longe de fontes de calor e 

luminosidade excessiva, bem como em local de difícil acesso para as crianças. 

§3º Não é admitido o uso de medicamentos dentro da instituição de ensino que sejam 

restritos à área hospitalar ou requeiram ambiente apropriado para sua utilização, conforme prevê a 

resolução SESA 318/2002, entre elas a inalação através de nebulização e a aplicação de injeções. 

   

Art. 2º. Não será possível administrar medicamentos por via de inalação nos CMEIs, 

visto que a Vigilância Sanitária exige estrutura mínima e profissional da área de enfermagem para tal, os 

quais não estão presentes nos CMEIs. Ainda, devido à falta de local adequado para esterilizar os objetos 

utilizados nessa prática, há risco de contaminação dos alunos, razão pela qual a mesma está vedada nas 

unidades da Rede Pública Municipal de Ensino. 

Parágrafo único: A orientação é que os alunos que necessitarem dessa prática 

terapêutica sejam levados pelos pais à Unidade Básica de Saúde - UBS mais próxima. 

 

  Art. 3º. Não serão, em hipótese alguma, administrados medicamentos fora do prazo de 

validade ou medicamentos desacompanhados de receita médica, mesmo se tratando de medicamentos 

homeopáticos ou fitoterápicos. 

 

  Art. 4º. Tanto os pais quanto o CMEI devem observar os horários e doses prescritas na 

receita de forma rigorosa, a fim de proporcionar a continuidade do tratamento da criança. Caso haja 

negligência por qualquer das partes, serão tomadas as medidas cabíveis, comunicando-se o fato aos 

órgãos competentes. 

 

Art. 5º. Os casos omissos nesta portaria serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 

Educação. 
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         Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em meio eletrônico, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Cascavel, 01 de julho de 2013. 

 

 

 

Valdecir Antonio Nath 
Secretário Municipal de Educação 


